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 3.8.97 השילג ךיואת 34'טיבמוז - ילש ריקה

 ו יב בק יי
 תא יתלעפהו ךסמה לומ תוחונב הפק סוכ םע יל יתבשייתה .ייניש יתחצחצו ייניע יתפשפש ,רקובב יתמק
 = \ וגו

 יל העידוה הרצוצח תעורתו ,ןולגיד לנוע לומ ץפק רשי .עגריהל היינש-יל הנתנ אל הביבחה בוו-קאבה תנכות...
 ילש םא"חולה יינרצישו תרחא הנכותל תפסונ הסריג האצי םגש אלא הז קו אלו העיגה השיערמ השדחש
 תאזו ,וחתיפ םהש תדחוימה דנואסה תכרעמ ירחא דיימ אציש-שדח גוסמ ןנוכב עיקשהל ילש אבאל םיצילממ

 ;..השוע אוה המ ללכב עדוי אל דחא-ףאש דחא סיטרכו ואדיוה-סיטרכו היזיוולטה סיטרכ םע יפוי תדבוע

 ...) הכורא המישנ יתחקל ,יתחנאג...

 ןנתוי"רוטקוד-.דחאו םיקזח-רתוו:םיסוריו יטנא-השולש םישדת םיסוריו ינש לע תושיערמ תועידי ועיגה ראודב...
 ו ו ו יו ו 2 2
 הסרפנ זאו ילש רודיבה זכדממ תוצלמה תמ'שד התי!ה ךכ-רחא דיימ .ביבח ראוד ןנסמ יבגל תועדוה המכ דועו
 םיצורש םימותח םיינשו םיעבש דוע-םהירחאו ,האתמ .תאירקב םימותח השולשו םישימח האמ לש המישו
 ב ה יה לכ לגג ל ות ינו ג 2 ו יי יג

 ...ןגישימ

 ...הפקהמ המיגל יתחקל...

 1 ו ל 8
 ילשו ולש םייחה לע ללכבו ךוועה לעו ןותיע לע תווקיב חלש דמחנ אל דחאו (םולחהמו טרסהמ תאז

 וסמנש טקייורפ לע רפסה תיבמ ראוד .הביסמ תויהל תכלוה םירוהלש יחאמ העדוה יתאצמ עצמאב והשפיאו
 תישילש העדוהו חוכשל יתקפסה רבכש והשמ לע והשיממ הבושת .רסמנ אלש טקייורפ לע חוקלמ ףירח בתכמו
 .:/תורה-בצמ לע טנרטניאה קפסמ

 תונומתהו תויתואה םי ךותמ טאל טאל חמוצ ולוכ טיבמוזש תמאה (ףדה:לכ-לע/הככ ךישמהל יאדווב יתלוכי
 .םעפה טיבמוז לש אשונה םצעב הזו ,ילש תילאוטריוה ראודה תבית לא םירוצעמ רסח םרזב ךפשנש תוילטיגידה

 תונוטב םוי ידימ ץצפומ ,תיגוריעה ל
 ?ונילא תכלשומש היצמרופניאה לכל הרוק המ .עדימ לש

 ?ואשנש המ םע תושעל המ - בושת יכהו ?םיעדומ ונא שארב ראשנש המ ךותמ המל ?שארב ראשנ הכותמ המכ
 / .עדיל ותוא ךופהלו עדימה תא לצנל ךשפא דציכ
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 הלודגהו תימלועה תיתנשה הכוועתה ,ףוגיס

 סל'גנא סולב םייקתת תבשחוממה הקיפארגה םוחתב םלועב

 קלח תחקל םיפתתשמה ולכוי הכורעתה ימי תשולשב .טסוגוא שדוחב

 רב ו לבל ו ל גו + - יי בכ? בת-ים זב>ו

 ח(10://\אראוע .81 0780 סט

 דומלל

 םידמלמ םיסנוקה .םוחתב תוליבומה תונכותה לפ תא םידמלמה םיסרוקל םשריהל ןתינ

 םיאקיפרג םישיגפמ םידחוימ םירנימס .רתויב תומדקתמה חותיפה תוביבסב תונורקעו תוקינכט

 םינויזופמיסו םיסרוק רפסמ שי ףארגיסל .תותיפב ןיידעש תונכות םעו םישדח םילכ םע םירוטמינאו

 לש בוציעו הקיפארגל םירושקה םיאשונ לש בחר ןווגמב ונודיו םישלוגה ינפב םיחותפ ויהיש ,תשרב

 .תשרה ירתא

 ה זזק://ועוצו .81 זק .סזק/0ש1-סוח/00%//597 שו : תשרב םירנימסל םשרהל ידכ

 ךמצעב השע

 הפוצה תא בלשל ולעפי םירנימסהו תוגוצתה ןכלו היצקרטניאה אשונ תא השיגדמ הכורעתה הנשה

 םישגפמ .וגצויש םילכהו םירצומה לכ תא ליעפהלו תוסנל םיפתתשמה לכל רשפאלו ליעפ ןפואב

 םיפתתשמהמ ודמליש עונלוק ישנא םדיצלו ,םיקחשמ יבצעמו הנכות יחתפמ םע ושעי םידחוימ

 .םידחוימ םיבוציעו םילולעפל תובוגתה תא

 םכמצעב ושפח

 תורבח לכו הקיפארגה תורבח לכ ,הכוועתה לע רמוחב האלמ טנוטניאה

 ים יד רו ל גי: כ שטה

 וליפאו עדימ לש תונוט ואצמת וציצת קרש םוקמ"לכב ןכלו הכורעתב

 .תונטק תועתפה המכ
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 ..ןשמהה ,םיעלות
 תא שובכי הלש ירוקמהו שדחה קחשמה :עיגיש הזה עגרל תלחיימ הליחתמו הנטק םיקחשמ תרבח לכ

 קנבה ןובשחל ןמשה ק'צה תא סינכיו ,רוביצה תעדותל לודגב התוא סינכי ,הרעסב הידמיטלומה קוש
 הרבחל םייתנשכ ינפל הרק רבדה רבדה ותוא קוידב ,ןכבו .לבפמק ימענמ הזר רתוי היה הכ דעש ,הלש

 אל םלועמ ךא ,םינשה ךשמב םיביבח םיקחשמ המכ האיצוה םנמואש ,ז= א! 17 םשב הנטק תיטירב
 תור-בשמ הוויה ,ותוא ריכמ אלש והשימ ןיאש חוטב ינאש ,ואסאא!5 ,קחשמה .לודגב הז תא התשע
 םיטמלא םג וכותב בליש אוה רשאכ ,קושה תא (ףטוש ןיידעו) ףטשש היגרטסאה יקחשמ לגל ןנערמ

 םשב ןטנטק קחשמ םינש המכ ינפלש םלועל ריכזה םגו ,םייטסרומוה םג ,םייגטרטסא
 תא חקל ,לכה ךסב ,ו\0אא|5 .הניש תועש טעמ"אל דיספהל םישנא ןומהל םרג ,5600ן6כ דדו
 ,ילמודנר חטש ינפ לע תורזופמה םיעלות לש הרובח ביבס הבבסש ,המילאו תימוק הריווא ול בסהו ,5
 ,םינורחא ,םייחב ראשיהלו ,הרוצה תא םיעלותה ראש לכל ץצופל התייה הדיחיהו הטושפה םתרטמש

 ,תוירוקמל תודות םיסרפ רופסניאב הכזו ,לבת יבחר לכב ירטסיה טיהל היה רומאכ קחשמה .ברקה רחאל
 הידמיטלומה תיקנע ידיזלע התנקנ דאו 17 .גיצה אוהש ההובגה םיינכטה םיעוציבה תמרלו ,רומוהל

 םימוחת דואמ הברהב טרדנטסה תא ועבק (!0 תרדיס ןוגכ הלש םיירוטסה םיטיהלש ,אוו0 0
 םעפהש ,קלקלחה טיהלל ךשמהה קחשמ ,\/0 א! 2 ונילא עיגהל דיתע ,אל ךיא ,דואמ בורקבו .ףנעב

 תורשפא ,םישדח רזע"ירזיבאו קשנ"ילכ רופסניא ,רתוי הברה תטרופמו תרייוצמ היצמינאו הקיפארג לולכי
 הבוטה ןוימדה דיכ ,ומצעל םישדח קשנ ילכ רוציל ןקחשל תרשפאמה היצפואו ,טנרטניאה ךרד קחשמל

 ..וישכעמ רבכ תוכחה תא וניכת .וילע

 רתוי תמלשומ התארנ םלועמ תומלשה
 .םהל רעוב אל םולכ .עפשב 10 תרבחל שי ,םיעדוי םתאש ומכ ,ןמזו .ןמז לש הלאש קר התייה וזש רורב

 לש הרקמה לע רבדמ אל ללכב ינאו ,ולש ירוקמה דעיה ךיראת רחאל םישדוח רופסניא אצי 00%ו
 המ לבא .ונתוא ןבצעל ליבשב אקווד הז תא םישוע טושפ םהש השוחת וזיא התייה ובש ,סו אז
 ךרדבש ,יפוסה רצותהש דע םינש רפסמ וליפא תוכחל הווש ,[כ לש שדח קחשמב רבודמ רשאכ ,תושעל
 אוה אלפה הברמלש ,() גאם 2 ,םהלש אבה קחשמה ,ןכאו .םלועה ריוואל אצוי ,תומלשל ברקתמ ללכ
 .תומלש הלימל השדח תועמשמ קינעהל דיתע ,ןושארה קחשמה לש רישי ךשמה אל

 תוחפל ,!ס"ב םישנאל דימתמ דורו הארנ היה לכה ,םיפדמה תא ץציפו ,קושל אצי רבכ 0 א" !-ש רחאל
 םיבושחהו םינושארה הידסייממ דחא ,ורמור ןו'ג :רתוי הברה םיכבוסמ ויה םיניינעה ,םינפבמ ךא .ץוחבמ
 ףעוה/רטופ/רטפתה אוה האצותכו ,ויפתוש םע רתויב תינבצע הרוצב ךסכתסה ,הרבחה לש רתויב
 האיציה תלד תא החתפ םג הרבחהמ ותדירפ .זסא 570%! םשב ולשמ שדח הנכות-תיב חתפו ,הרבחהמ
 םישנא העשת קר ,תאזה תיניצרה םינפה תחיתמ רחאלו ,"ףדוע לקשמ" וויהש םידבוע לש בר רפסמ דועל
 רתויב יתוכיאה רצומה תויהל דיתע ,םיחווידה יפלש ,(2/ ₪5 2 לש טקייופה לע לילו םמוי םידבוע ורתונ

 תא רפשלו ןקתל דיתע ךשמהה קחשמש םירמוא םיימשירה םיחווידה .[כ לש רצויה תיבמ אצי םעפ"יאש
 תשחרתמה ,תיתועמשמ רתוי הלילע לולכי םג 00/85 2 ,ףסונב ,ןושארה קחשמב בוט היה אלש המ לכ

 קשנ ילכ לש שדח רובצמו ,תוינכמ יצחו תוינגרוא יצח תוצלפמ לש בחר ןווגמ ,ןוציחה ללחב םעפה

 ...םלועמ הזמ רתוי בוט קחשמ רצונ אלש םהייחב םיעבשנ םג ה'רבחה ,ןכ ,הא .םיינלטק

 לרומ םע לייח
 לש ,61.056 60%18 1 2 אוה תיחכונה הנשה ףוס תארקל ונילא עיגהל דיתעש עיתפמ ךשמה קחשמ דוע

 שיש חיכוהל הנורחאה הנשב הרבחה לש לפנ-תונויסנ המכ תורמל .א116₪050177  תרבח רשאמ תרחא אל
 והשכיא חילצהש ,ןושארה 61088 6081841 קר הז היה ,בשחמה יקחשמ םוחתב עיצהל המ םג הל

 תובא לש יללכה ןונגסהמ גרח אלש תמא"ןמזב היגטרטסא קחשמב היה רבודמ .טיהל לש דמעמל עיגהל
 הריציל ותוא וכפהש םיניינעמ םיחותיפו םיקימיג המכ גיצה ןיידע ךא וא גא( א זר 686 רנא'זה
 לייחה לע שגדה דמע םיחותיפה שארב רשאכ ,"...לייטס קחשמ" דועל םתס אלו ,ומצע ינפב תירוקמ

 ומש תא אשונ לייח לכ ,ףסונב .תודוקפ אלממ קרש ןויפ דועכ אלו ,דרפנו םלש םלועכ ומצע דדובה
 םילייחל םיילטנמיִטנס תושגר חתפל ןתינש ךכ ,בלשל בלשמו ברקל ברקמ ןקחשה םע ךישממו ,יטרפה

 יאנספאה לע דובעל ךיא ודמל אל ןיידעש םיריעצ חולשלו ,םו"קבהמ דוע םכתיא ויהש םיקינמ"זפ רתוי

 ...םשא תושגרב ףקתיהל ילבמ ,שאה וק ךותל רשייה
 תוחוכה ביבס תזכורמ היהת הלילעה רשאכ ,דועו ,הלאה םיטנמלאה לכ תא ןבומכ לולכי שדחה קחשמה
 השיגה ידקומ תא םיווהמש םירשג השימח שובכל הרטמה .לפש ןוגריא דגנ םימחלנש ,םידחואמה
 ,רתוי חתופמ קחשממו רתוי תחבושמ הקיפארג דבלמ .הבירמה חטשל םיבושחהו םידיחיה

 ,הסחמ אוצמל ליבשב םינבמ ךותב אבחתהל םילייחל רשפאי 1.055 סאו ד 2: \ אז 00 ה
 אוה םא וטנ ןשקאה םע קסעתהל ןקחשל ןתיש ,יטמוטוא םיבאשמ לוהינ לש תדחוימ היצפוא לולכי

 .יחא - יכה הז יברק .טנרטניאה ךרד קחשמ םגו ,ךכב ץופחי

- 

 סיטל םיבוטה
 לש הסיטה רוטלומיס"כ !סחקטסוא םיקוסמה רוטלומיס תא וריתכה תיחכונה הנשה תליחתב
 המוד דואמ השוחת ונתנש ,רתוי םינשיו םיינשדח םיטנמלא בליש קחשמה .קדצבו ,"1996 תנש
 ,איצוהל וטילחה 66!6וזסחוט גז תיבמ םיתנכתמהו ,בר ןמז רבע אל .הסיט תעשב םיווחש וזל
 עיגהל רצומה רומא תחלצומו הבוט העשבו ,ושעו ורמא .רפושמ ךשמה קחשמ ,לבוקמכ
 ףוגב רתויב םינטקה םיטרפל הדירי ,אילפהל תוקייודמ ףונ תונומת .1997 ויתסב וניתוזוחמל
 אוצמל ולכות הלא לכ תא ,תויליל תומישמו שאו ןשע תובורמ תיוצצופתה ,ויביריבו קוסמה
 םייפארג םימידקת רוציל םג אלא ,ומדוק לע ותמרב תולעל קר רל רומאש שדחה רוטלומיסב
 0-58 אוטג"ב םג אלא גקגש|וט וטחשטסוא"ב קר אל סוטל תורשפאה אוה ףסונ שודיח .ולוכ קושב
 איה קחשמה לש תרתוכה תלוג ,לבא .ומצע הסיטה תווצ תא רוחבל ףאו וג-60 ם1ג0% !והוא%"בו
 ךרעמ לכ תא ורפיש םיתנכתמה .קחשמה לש תיניינעה המרב םיתנכתמה לש הבורמה העקשהה
 ,תוסיט ןיב םימואית ןוגכ ,רתויב םינטקה םיטרפל תודירי ונכתיש ךכ קחשמה לש הפקתהה
 תמדקתמ ךיא עידויו תעל תעמ עיפוי תושדח ןיירק .'וכו תוצצפה ןומזת ,קייודמ לולסמ ןונכת
 אלש היה םדוקה קחשמב לודגה סונימה .םינווגמו םיבורמ ויהי המיחלה ירוזיא ללכבו ,המיחלה
 היהת ךשמהה קחשמבו ,םעפה םתועט לע ורזח אל םיתנכתמה .ווט!זוק!געשז תורשפא התייה
 רוטלומיס" תארקל דייטצהלו ליחתהל יאדכ ,יתעדל .םינקחש הנומשל דע תווג!ווק!געטז תייצקנופ
 ."1997 לש הסיטה

 ?םויה םישוע המ זא
 םינתשמש המיחל יאנת ינפב ןקחשה תא דימעמש ידמימ-תלת הלועפ קחשמ אוה חוק!וז!גו|
 םירקוחש םיאנכט תצובקב רבח רותב .תוינש ךותב תוטלחה תלבק םישרודו ,דימתמ ןפואב
 תומישמ רחא אלממ ןקתשה ,םדא ינב בושיל רישכ אוה םא קודבל הרטמב קחורמ תכל בכוכ
 םיאנכט ץוליח ,ךל עירפהל איה םתרטמ לכש םירוצי תפיקתל תומישמ ומכ תונווגמו תונוש
 .'וכו עקרק תקידב ,םייובש
 עובקל לוכי ןקחשה .וגוסמ םיקחשמ הברהב ןיאש תויצפואו םישודיח המכב ןייפאתמ קחשמה
 ,תועבג רוציל לוכי ,ותושרבש קשנה ידי לע קחשמ ידכ ךות ,עקרקה תרוצת תא ומצעב
 םג םינתשמ עקרקה יאנת .בייואה ילכל תחתמ עתפל עיפויש רוב וא םירקנוב ,םישתכמ
 רוקבב םוקל לוכי התא ,רוציקב .'וכו תוחור ,תויטנגמ תורעס ,םיקרב - ריוואה גזממ האצותכ
 רצויש המ ,קומע שתכמל הלילב הכפה הלילב לומתא תמקמתה הילעש החונה העבגהש תולגלו
 תישפוח העונתה תורשפא .םעפ ףא ומצע לע רוזחי אל ברק םושו קחשמ תויורשפא ףוס ןיא
 תדמוע ןקחשה תושרל .הסיטו הפיחר ,עקרקה לע העונת ,העונת יבצמ השולש שיו ןוויכ לכל
 תא דומלל תורשפאה םג הנשיו ,תיחשמ ילכ ראשו המחלמ ילכ ,םיקשנ לש המלש הרוש
 ,וט!ווקוגעשז תורשפא שיש ןבומכ .המחלמ ילכו םיקשנ רפשלו םירוציה לש היגולונכטה
 .םירפושמו םיקזח המחלמ ילכ תריציו ,דחאל םיבכר השולש וא םיינש לש בוליש תרשפאמש
 .םתא וטילחת ?םירהצה-"רחא לש לויטל םיאצוי םתס וא םיעסונ ,םיסט ?םויה םישוע המ זא

 ריעה תא בזוע אל |
 תירקיעה םתרטמש םיקחשמ תורשע חותיפל ליבוהש וגוסמ ןושאר קחשמ היה גוומשווע
 טבמ תדקונמ ,'וכו םילוח-תיב ,קראפ-הנול ,לעפמ ,ריע לש לוהינו חותיפ התייה תפתושמה
 תרטמב רבד שדיח אל הרדסהמ ךשמה קחשמ ףא ,ןורקעכ .להנמ וא ריע שאר לש הנוילע
 השוחת ןקחשל קינעהל ןויסנבו םינטקה םיטרפל הדיריב ,תינוציחה הרוצתב אלא ,קחשמה
 םיתנכתמהש אלא ,הרטמ התוא איה הרטמה .5ווו6ווע 3000"ב םג ךכו .רשפאש המכ דע תיתימא
 המלצמ לע ססובמ ומצע קחשמה .רתויב םינטקה םיטרפל הדיריב םיבר םיצמאמ ועיקשה
 לעמ לגר 50,0007ל דעו בוחרהמ - טבמ תדוקנמ וריעב תופצל ןקחשל רשפאתו ריעב רובעתש
 תעשב םיעשפב ,תוינוכמב ,וריע תא םיסלכאמש םינטקה םישנאב תופצל לכוי ןקחשה .ריעה
 וליפא לכוי ןקחשה .םאתהב לועפלו וריע בצמ לע ךכמ דומלל לכויו העונת יסמועב ,םעוציב
 תונחב םיריחמ דירוהלו םייוסמ ןיינבב םינגזמ תובכל ול רשפאתש תאזכ קויד תמרל עיגהל
 ודמעיו ,וב םיבשותה תכימת תא וקדביש בוחר ילאשמ ךורעל לכוי ןקחשה .תיתנוכשה ובלכה
 דוע קחשמל ופיסוה םיתנכתמה .לפטל שרדי םהבש םינושה םיאשונל םיבר םיצעוי ותושרל
 תריכמל תונטק תוטסב וליפאו תויאלקח תווח ,קלד תונחת ,הפק יתב ומכ םישדח םיניינב תואמ
 םיבצמל םאתהב םישדח תולוק יפלא דוע ופסונו רפוש דנואסה םגש ןבומכ .םירגרובמה
 .1997 ףרוח לש האבה הירטסיהל ונוכיה ,רוציקב .ןקחשה עלקי םהילאש
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 היה .םיקזח ארונ םירירשו הלאכ תושק םיידי ול ויה .רגנ היה עושוהי לש אבא
 לבא ,ףוצרפל תוחגנ יתש ול ואיבה םייחש והשימ לש םייניעב הזכ בוט טבמ ול
 היהו הנוכשה לש םידליה לא דמחנ היה דימת אוה .הנבהב הז תא לבקמ אוה

 תודליל דמחנ היה אוה דחוימב .תונשי ץע תוכיתחמ תובוב ינימ לכ םהל השוע
 תוירק שיא ידואו ,הרשע םייתש תונב ויהש תומואתה יתויחא יתשלו תונטקה

 אל דוע ינמזב ,הז תא בותכל לוכי אל ינא) ...ל ומכ "םי'זא'זב" ןהל שיש רמוא היה

 .(תורופאטמה תא ואיצמה

 תכלוה התייה דימתש ללגב "הרוחשה םירמ" ונלוכ ונארק עושוהי לש אמאל

 .הלש ףוגה לכ תא הסכמ התייהש הרוחש הלמשב

 .םעפ ףא הז תא ושע אל ולש אבאו עושוהי לש אמאש ונלש הנוכשב רוביד היה

 ,םהלש ןבה הנוכשל עיגה דחא םויש הדבועב תצק עיתפמ והשמ היה !םעפ ףא
 ונדשח רשיו ה'רבחה לכ ונאלפתה .םדוק ןוירה לש ןיינע הזיא היהש ילב ,עושוהי

 אל ולש אמאו ולש אבאש שרופמב רמא אוהו ותוא ונלאש .ץמואמ דלי עושוהיש

 !םעפ ףא הז תא ושע
 תא םישוע יתיאר ילש אמאו ילש אבא תא ,ינא ?הזכ הירורעש תויהל לוכי ךיא

 ילש אבא תא האור יתייהו תלדה תא םירגוס ויה אל טושפ םה .םימעפ ןומה הז
 קזח םדא היה ילש אבא .השידא ילש אמא תא וריתוה אלש םישעמ לילעב השוע

 ןבא תוטירח הטימל תחתמ קיזחמ היה אוה .ןימ ...ב רזומ םעט לעבו אילפהל
 .הימטופוסממ עצמא תורענ לש םירויצ םע תויקנע ףלק תוליגמו תולודג

 לע םהלש םיידי תופכהמ םישנא הלות היה אוה .םילתמב דבוע היה ילש אבא

 ,'א גוס ןיילת היה ילש אבא .בלצ לש הרוצ ןיעמ םירצוי ויהש םייקנע ץע תוטומ

 היה דחוימב אוה .הקלחמ תושארל םודיקל תורשפאו ,הרשע שולש תרוכשמ םע
 ונתרחבנ לכ תא הלת אוה םעפ .דובכב ונתוא וגציי אלש םיאטרופס הלות
 .ןוכנ אלה ןוויכב ותוא וקרז םהש ללגב סוקסידב

 ינימ-לכ-תטשוה לע הזכ רוביד ול היהו ומצע תוכזב רזומ יד היה ומצע עושוהי
 זאש) שודק םחלו םישודק םישלושמו ,המטאל-ךל-םיקפוד-םא-תוינש"םייחל

 .הינודו הללאו (ןובאטהמ התיפ ול םיארוק ונייה

 ונייה הנוכשב ונלוכ זא .איבנ אוהש בשוח עושוהיש תרמוא התייה ילש אמא

 הז והשכיאו ...הכופהב ךל איבנ ?איבנ המ ?איבנ ימ :ול םירמואו עושוהיל םיכלוה

 .ונתוא קיחצמ היה

 רבד םע בבותסהש ,ול ונארק יאבג ךורב ,הנוכשב ונלצא דחא ןונח הזיא היה

 לש יבועב םייפקשמ ול ויהו שא הזר היה אוה .בשחמ ול ארק אוהש ץנצנמו קנע
 ונייהש ירחא ונל רמוא היה דימתו םיירעשמ היה רוקמב אוה .ונדיב תיבה רה

 םשה תא הנשי אוה דחא םויש ,הללאל ןונח היה אוהש ללגב ,תוחפ'צ םידירומ

 םג הנשי אוהש רמא אוה .םיירעש לש המש לע ומצעל ארקי אוהו יאקירמא םשל

 .ןיינעמ לוצליצ הזל שיש רמא אוה !ליבל ולש יטרפה םשה תא

 םע ,םירצונה תריפס ינפל דוע ,ךלוה היה הזה ליב-ךורבה ,רוציק"א
 לכ םדוק .םיצנוק ינימ לכ תושעל לגוסמ היהו בשחמ ול ארק אוהש טנמורטסניא

 אוהש רמא אוהש "אכבוכ רב קויד דרמ" ארקנש קחשמ םש קחשל רשפא היה

 םיטי'צ םי םש יתאצמ קת-קית לבא ןווכתמ אוה המ ונבה אל...םוד עונמ לע יונב

 .דומ 60000-ב יתקחשו

 םירופיסו םילימו םיטפשמ בותכל תורשפא םג היה הזה בשיייחמב
 ירהמ עלס לדוגב היהש ולש חישקה קסידב םתוא רמוש היה אוהו

 תונשקעב ןעטש ומכ ,קי'צנווצו הגי'ג ומכ והשמ ,םילשורי

 .יאבג ךורב (הנטקו תוכופה יתש ול יתדרוהש הזל האיבהש)

 עושוהי ירחא םויה לכ תכלוה התייה םייפקשמה םע היקינקנה

 .רבדמ היה הזה רזומהש המ בתוכו וילע ורתיו רבכ ולש םירוההש
 ןפעמו ,ינשב דחא םיכורכ ,םירמואש ומכ ויה םירזומה ינש

 ןדע ןגו החילסו הליחמ לע םירזומ םירבד רבדמו ךלוה היה דחא
 התייהש תיקנע הליגנוב םע ךלוה היה ינשה רבדהו ,ילוכו ילוכו

 שולש"םייתנש ,הטקשה הנוכשה בלב דואמ םירזומ תולוק השוע
 היה עושוהיש המ לכ בתוכו ךרדה לע הככ ,רופסל וליחתה ללכב םירצונהש ינפל
 .רמוא

 לכתסמ היהו ,תוירק שיא הדוהי ,תוירקהמ והשימ עיגמ היה םימי המכב םעפ

 .עושוהי רמוא היהש הממ הזה יאבגה קתקתש המב
 הנוכמב לכתסה אוה ,רמא אוהש המו עושוהי תא עמש אל אוה ,וניבתש וישכע

 םיטפשמ המכב םעפ .םדוק םימי השולש רמאנש המ הארו יאבג לש וקומוקו'צה
 ,תאייחב ...ךלש רופיסל יתוא םג סינכת .ץוציפ רמוח הזיא ,הנ'אוב" רמוא היה אוה
 .הפישח תצקל ןנחתמ הככ תוירקהמ והשימ תוארל בוצע היה ".סינכת

 היה לבא לבקמ היהש תואמחמה לע רשואמ קימסמ היה הזה הרקמב עושוהי
 .רופיסל סנכיהל הזה הדוהיה לש ןוצרה תא תונשקעב החוד

 עושוהי לע עיבצהו םירבח ינש דוע םע תוירק שיא הדוהי אב דחא םוי לבא
 ."ולש רופיסל יתוא סינכמ אל הזה קינקנה" :רמאו

 דחוימ םוי היה הזה םויה .בשחמה תא דיב קיזחהש ךורבו עושוהי דיל ונדמענ
 זירכה עושוהיו רופיסה לש הנושארה הסריגה תא ורמג קוידב םה ,םהינש ליבשב
 תאירב לע יתימאה רופיסה - עושוהי :ול ארוק ינא" רקובה לע לודג לוקב
 ."םלועה

 .בריס ךורב לבא ,בשחמה תא תחקל וסינ הדוהי םע ואבש םיסרעה ינש
 .דחפב ךורב דעצ "...היצמרופניא ןומה הזב שי"
 .תוירק שיא הדוהי לאש "?הזל תארק המ"

 .ךורב דחפב ול הנע "היצמרופניא"

 חיטה אוה .החביאב ותוא חקלו ךורב לש בשחמה ןוויכל דחא דעצ השע הדוהי

 .םינטק םיסיסרל ץפנתה הז וליאו המצועב הפצירה לע ותוא
 וזז והזח תורעשו הדוהי רמא ",קלע היצמרופניא"

 עברא םע םילימ אנוש ינא" .חורה ןוויכ יפל
 ."תורבה

 וכלה ולש םירבחהו הדוהי

 ןבאמ יושעה קסידה תא וריתוהו
 די םש עושוהי .עקרקה לע לטומ

 :לאשו ךורב לש ופתכ לע הנידע
 -" "?יוביג תישע"
 < 00 1 קונח לוקב הנע "!אל"

 < | -  .יאבג ךורב תועמדמ
 : אוב ...ידידי אוב זא"

 רופיס תא בוש בותכל ךלנ

 . טיי "...םלועה תאירב
 | .העיקשה ךות לא וקחרתה םהו

 | תא שגפ ילש אבא םייעובש ירחאו
 6 | תלפל הסינ אוהו תלוכמב עושוהי
 < 74 | שמעה ילש אבא זא ,םיבנע לוכשא
 | ב . - ריכמ אוהש הדיחיה הרוצב ותוא
 1 / ₪ ...ולש הדובעל ותוא חקל אוה
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 ובת ברלועה .95 תונולח - םב לוקב ₪1 לע רנדל רתע
 ןולוע בוועחשה לעו ועלפע ליב לע תועעממ יתולבת .תוומל תמעתבו

 דל תווצי 95 תונולח ...לע] וולש ןוערה לע

 הלעפהה תכרעמ לש השדח הסריג לע תועומש

 רטמבו רידא שערב האציש זאמ תובבותסמ "תונולח"

 הנכותה קנע .95 תונולח ,הנורחאה הסריגה יטפנוק

 תוכרעמ קוש לע ולא םימיב טלושש ,טפוסורקימ
 קושהמ תיתועמשמ הכיתח סגונו תויתיבה הלעפהה

 תועדוהו תוחטבה םימעפ רפסמ םסריפ ,דבכה יקסעה

 המשב וא "סיפממ" הנוכמה השדחה הסריגה יבגל

 ."98 תונולח" יממעה

 ,התבה תסריגב עיפוה השדחה תכרעמל ןושאר ןצינ

 .שדחה 4 ררולפסקאה והז ,םישדוח רפסמ ינפל רבכ

 תונולחש (...טילחה ליב רמולכ) הטילחה טפוסורקימ

 הז ילוא וא) טנרטניאה ומכ קוידב גהנתהל הכירצ
 היהי 98 תונולחב רתויב יתועמשמה יונישה .(...ךפיהה
 ,תימינפה ,תימלועה תשרה לש םלשומה דוחיאה
 תחא תיתריצי הביבסל םכלש הדובעה ןחלושו

 - תושדחה תשרה תויגולונכט לכ תא תבלשמה

 לש תירחסמ הסריג .(71[/שאר הכישמ ,הפיחד

 רואת .בורקה רבמטפסב ונל תחטבומ 4 ררולפסקאה

 טיבמוז ףסומב ואצמת שדחה ררולפסקאה לש טרופמ
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 םייוניש הארנכ לולכת אל השדחה הלעפהה תכרעמ 8
 .תושדח תויגולונכט עימטת אלא ,הנבמב םייתועמשמ

 רשפאיש ,32תד-ב הכימת עימטת טפוסורקימ ₪

 םיננוכ לש טומריפו ןנוכה חטש לש רתוי ליעי לוצינ

 ,208-מ םילודגה

 .תושדח יוביג תנכותו יוחיא תנכות ופרוצי 8

 ,טפוסורקימ לש שדחה רבכעב הכימת 6

 תשרוד הניאו הנכותב תנבומ ,"זאדיו 1 זאוסטפמ"

 .ףסונ להנמ תנקתה

 םייוניש לע חקפת תכרעמ יצבוק תרקב תנכות 8

 .תולקת ענמתו םיבושח הדובע יצבוקב

 ךוד תיטמוטוא ונקתויו ודרוי הנכות ינוכדיע

 .טנרטניאה

 תסריגב רבכ דואמ הרפוש הנכותו הרמוח תנקתה 8

 .התבה

 תא לחתאל ילבמ ירשפא היהי ךסמ תייצולוזר יוניש 8

 ףסונ ךסמ ץיאמ רוביחב ךומתת תכרעמה .תכרעמה

 .ףסונ דרפנ ךסמו

 ללוכ .תחטבומ םיגוסה לכמ הרמוחב הכימתה 8

 :ומכ תושידח תויגולונכט

 סצפ ,אטאוגא אשה דאתהאאאס סת

 .דועו

 תא איצוהל תנווכתמ טפוסורקימ ,סיפממל ליבקמב
 -ל תירבעה תסריג האצי שדוחה) אז לש 5.0 הסריג
 ןיב ברה ןוימידה תורמל ."ריהק" הנוכמה (!!!א4
 תונוש ןידע ןה (...םירעה אל ,תונכותה) ריהקו סיפממ
 1999 דע החיטבמ טפוסורקימ .דוקה תמרב ןיטולחל

 יתיבה קושה תא דחאתש הלעפה תכרעמ איצוהל

 ,דחיב ירחסמהו

 אל .95 תונולח לש הבחרה איה סיפממ ,םוכיסל

 הברהב םירופיש ויהי ךא תולודג תועתפה הארנ

 הכפהמ אלו תמייקה תכרעמל גורדיש והז .םימוחת
 .95 תונולחל 3.1 תונולח/סודמ רבעמה ומכ תפסונ

 וכישמי 95 לע עגרכ תודבועש תונכותה לכש הארנ

 טושפ היהי וז הניחבמ רבעמהו סיפממ לע בוט דובעל

 םע דוחיאה עיצמש ינכפהמה קשממה .תיסחי

 המכ רורב אל ןכלו ,תוכיול ןותנ ןיידע 4 ררולפסקא

 הסריגב וראשי התבה תסריגב םיעיפומה םייונישהמ

 ₪ .תירחסמה
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 המו עדימ
 םיבצולמ ונחנא
 ונחנא ,תודבועב
 .עדימב םיבצול

 לכב המ זא .םיעבוט
 ,עדי ?ונל רסח תאז

 ,ןנטל ונל רוזעיש
 המ ,תלמא המ - ןיימל

 .יטנוולר המ ,רקש
 ידכ ,עדי
 עבטנ אלש

 הנש 20"כ ינפל ?הריש בותכל לגוסמ בשחמ 7
 טסקט בותכל םילגוסמ ויהיש םיבשחמ ותנכית דוע
 השק ?רישל רישה תא השע המ .הרישכ הארנש

 לכ תא םתועצמאב רידגהל ןתינש םינממס אוצמל

 ךפוהש המש רבתסמ .תונושה תוירישה תויצאירווה

 הנמזה אוה ריש .ונלש הבשקהה וז רישל טסקט
 וזמ הנוש הבשקה תרוצל הנמזה ,רחא בשקל

 איה .רישב הייוצמ הניא הבשקהה .הליגרה

 השילגה הנימזמ בשק הזיא .ונלצא תשחרתמ

 ?טנרטניאב
 ,יתוברת רשוע ינפב תחתופ טנרטניאה

 רשועל חתפמה לבא .םוצע ישונאו ילאוטקלטניא

 היהיש ימש רעשמ ינא .טנרטניאהמ יל אב אל הזה
 ,םילבכהו טנרטניאהמ רקיעב תילאוטקלטניא ןוזינ

 תולוכשאה שיא לש תיקסטורג הסריגל ךופהי

 רוביג-תת לש ותחימצ תא תוזחל ןתינ .יסנסנרה

 סופיטה לש אילחמ גוזימ אוהש ,שדח תוברת

 םייקמה םדא ןימ .תיגולונכטה המצועה םע ירגלווה
 .תוברת םומינימ םע היגולונכט םומיסקמ וב

 לש ילאוטריו בחרמ לעכ סייפסרבייסה לע ובשחת
 לש ילכ אוה טנרטניאה ."םיכרדב םחולה סקמ"
 .עדיממ תוהובגה תויתוברת תומר לש םג לבא ,עדימ

 : תוחותפ תולאש
 .ינממ הלעמלש

 םייקתהל תונוש תוברתה תומרל ןתינ ןפוא הזיאב

 ?טנרטניאב
 לע עיבצהל ישונאה ןימה עדי הירוטסיהה ךלהמב

 בחרמה ןוגריא תועצמאב תוברת לש תונוש תומר

 ,תוטיסרבינוא ,תסנכ-יתב ,םינואיזומ | .יָסיפה
 ונא יכ ונל ותתוא הלא לכ - ןורטאית תומלוא
 תוסחייתה תרוצ ,רחא בשק םהב ליעפהל םינמזומ
 ךרדב ורשפיא אל םיליגרה םייחה יאנתש הבשקהו

 תורוקמ לאכ הלאה םירתאל ונסחייתה אל .ללכ
 .דבלב רודיבל תויונמדזה לעכ אל ףאו ,היצמרופניא

 תונפל ועדי ,לשמל ריפסקייש ,םירצויבש םילודגה
 וניכז הלא תויונמדזהב .תויתוברתה תומרה לכ לא

 ונמצע לעו ,םמעטו םייחה לע ,םדאה ינב לע טבמל
 ףטשב חכשנש תא ונב ררוע םיתיעלש טבמ -

 .םיליגרה םייחה

 אוצמל רשפא תשרב
 לכה

 רשא ,ילש הרכמ

 םינש הלבס התב

 אפרמ אלל

 לש המטסאמ

 הזכ שי) רועה

 הרפיס ,(רבד

 רשואב | יל

 לביק | דציכ
 הלש אפורה

 = עדימו םשרמ

 / א פ ו ר מ

 . ךרד ב"הראב

 . .טנוטניאה

 [א פ ו רו ה

 .ילאוטיה
 : הלאש הנפיה

 : ןויד תוצובקל
 | ,םיאפור לש
 הלגתה לופיטהו

 .רתויב חלצומכ

 | ,טנרטניאה תויה ינפל
 | הלכי אל תאזה הלצהה

 רופסניא ךותמ תחא תשגרמ המגוד קר וזו ,שחרתהל

 דקוממ ,ישומיש ילככ טנרטניאה .תורחא תואמגוד

 התא . הרותפו הרוגס הלאש אוה ,תילאנויצקנופ

 רתוי ריכהל ,תוחפ וא רתוי תשרב אצמתהל לוכי

 תוריהמבו רבד לש ופוסב ,תוחפ וא שופיח יעונמ

 עדוי התא םא .שפחמ התאש המ תא אצמת הריבס

 עדימ תשר/רגאמכ טנרטניאה - שפחמ התא המ
 וב אוצמל םילוכי עוצקמ ישנא .אילפהל ליעומ אוה

 תונהילו ,םיתימע םע ץעייתהל ,םייוושכע םינוכדע
 .םהלש ולא לע םיפסונ תונורתפמ

 לש םינוילימ יבג לע םינוילימ םלועב םימייק

 םוצעה עדימה שדוג תאז תורמלו - ןופלט ירפסמ

 הרצקו הטושפ ךרד יל שי - יתוא עיבטמ אל הזה
 ןה הלאכ .ןיינע רוגסלו שפחמ ינאש המ תא אוצמל
 תורגוסו תורתופ תובושתה :תודקמתמ תולאש

 תוסחייתהה :תופעתסמ תולאש שי ,הז דגנכ .ןתוא

 לע םירבדמ רשאכ .תופסונ תולאש תחתופ ןהילא
 גוסל םינווכתמ עדימה תדרטסוטוא לש תונורתיה

 התא ,תיניינע הלאש ךל שי .תולאשה לש ןושארה

 .רמגנ ןיינעה הזבו ,הבושת הילע לבקמ ,התוא לאוש

 אל התא .התיבה רזוחו הדרטסוטואהמ דרוי התא

 תוחתופה תולאשה ,תאז תמועל .עדימב עבוט

 הירוטירטל ךתוא תוחקול ,תופעתסמה ,תוחתפנהו

 ,עדימ תוצצופתה לע םירבדמ רשאכ .ירמגל תרחא

 תלוכי רדעה לעו ,עדימ תונופטשו ילפמ לע
 םיבוקתמ ונא - עדימ תופנל

 תולאשה לש | םלועל

 דועב .תוחתפנה

 ת ול א ש ה ש

 תודקמתמה

 ומוחתל תוליבומ =:

 עדימה לש

 ,(1ה(סזוהזו0מ)

0% : 
 תולאשהש]

 תותתפנה
 תועיבצ

 לש | ונוויכל
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 ,תודבוע
 עדיו עדימ

 שולש -
 תומר
 תונוש

 תורדגה ןיא

 תו מכ סה מ

 ןיב תוניחבמה

 ."עדי"ו "עדימ" םיחנומה

 ןיב תובורק םיתיעל ףילחמ חוורה ינושלה שומישה

 וא "עדי תוצצופתה"ב םישגופ ונא םאה .םיינשה
 ינפב תחתופ טנרטניאה םאה ?"עדימ תוצצופתה"ב

 דועב ?עדימ לש וא עדי 'לש םייפוסניא תומלוע
 ןה(סחחגווסח :הזמ הז םינוש םיחנומה תילגנאבש

 תירבעבש ירה ,(עדי) אחסוא\666 תמועל (עדימ)
 אוה "עדי" הלימה רוקמ . "ע.ד.י" :דחא אוה שרושה

 :תישארבב לשמל , ך"נתב דוע תרכזומ איה - קיתע
 ןושלה לש "עדי" םאה .הווח ותשיא תא "עדי" םדא

 ?תיכ"נתה תועמשמל הרושק ונימי תב תירבעה
 תא םדא תעידי לש רשקהב ,עדי גשומה תועמשמ

 העידי ,האלמו המלש העידי לש איה ,הווח ותשיא

 ןיא .העידיה טקייבוא םע עדויה תוגזמתהמ האבה

 .תיביטמרופניא העידיל הניא ןאכ הנווכהש קפס לכ
 תויהל הלוכי "עדי" גשומה תועמשמש דועב

 "עדימ" גשומה תועמשמש ירה ,דואמ הרישעו הבחר

 רבדה ךכש ןכתי .רתוי תמכסומו תקייודמ ,הרצ

 םיטוהל עדימ ינכרצ וננה ונלוככ ונבורש םושמ

 תמוק לעמש המוקב ןיינעתמ ונטועימ קרו ,רתויב

 תרהבה םשל ,ןכאו .עדיה תמוק איה אלה ,עדימה

 יכרריה לדומב רזעיהל יוצר "עדימ"ו "עדי" תועמשמ
 םיסחיהו רשקה תא ראתמה ,תומר רפסמ וב

 .םהיניב

 .תודבועה תויוצמ רתויב הנותחתה המוקב
 ןוירטירקה .תונוכנ דימת ןה ,הרדגה יפ לע ,תודבוע

 וא .תואצמיהה ןחבמ אוה ,וב ןתוא דודמל ןתינש

 ןרפסמש תורמל .תומייק אל ןהש וא - תומייק ןהש
 ונא ןיאש ירה ,לבגומ יתלב אוה תודבועה לש
 לע תורהצה אוהש - עדימב אלא ,תודבועב םיפצומ

 .תודבוע

 ןיב הקיז תרצונ רשאכ עדימל תוכפוה תודבוע
 הקיזה .הנותחתה המוקל לדומב היינשה המוקה

 .רוביד ,דגיה ,הרהצה ,הזרכה לש איה ןאכ תינייפואה

 .ןהילע םיזירכמ ,ןהילע םירבדמש תודבוע אוה עדימ

 ןוכנ אוה םאה הלאשב אוה עדימה לש ןחובה ןבא

 חתכונל תולועש ,תורומחה תולאשה תחא .יוגש וא

 םימייאמו טנרטניאהמ ונילא םימרוזה עדימה ילפמ

 ?ןוכנ הז לכמ המ ?ןוכנ הז םאה :איה ,ונתא עיבטהל

 רקשה המו תמאה המ תעדלו ררבל רשפא ךיא

 עדימה לכמ המו ?תאזה המיהדמה הדרטסוטואבש

 ?בושח הזה

 היינשה המוקב םיעוקת
 תונורחאה תולאשה יתשל תוירשפאה תובושתה

 עיגתש הבושת לכ .עדימה תמוקב תויוצמ ןניא

 לכ .רבדה ותואמ דוע ,תילגעמ היהת עדימה תמוקמ

 ךירעהל דציכ ונל דיגת אל תודבוע לע תפסונ הרהצה

 המוקמ העיגמה הנווכ ,"לע-טבמ" ץוחנ .עדימה תא

 אבה דומעב ךשמה



 םדוק דומעמ ךשמה

 .עדיה תמוק איהש ,רתוי ההובג

 המוקב םיעוקת ונאש ונא םויכש איה הרצה

 תרושקתל רוספורפ ,ןמטסופ לינ .היינשה

 םוכחתתה תובקעבש ןעוט ,קרוי וינ תטיסרבינואמ

 ךפה עדימה ,טנרטניאה ללוכ ,ונלש יגולונכטה

 ונא .לבז ינפסאל ונישענ ונחנאו ,לבז לש הרוצל

 המ" :לפטל רקיע ןיב הנחבה ירסח ,עדימב םיפצומ

 תילכתל עדימ ןיב רשקה קתונש אוה הרקש

 ףאו) רכמנו שכרנש ךרצמ אוה םויכ עדימה .תישונא

 אלל אב אוה ,(.פ.ג - ףסכ ןיא םניח וינומהב עיגמ

 וניא ,אל םא ןיבו ,ותוא םישקבמ םא ןיב ,הנחבה

 ,רידא ףקיהב םרוז ,דחוימב שיא יפלכ ןווכמ

 ."תובישחו תועמשממ קתונמ ,תוהובג תויוריהמב

 אשונ תא לשמל וחק רבדה תא שיחמהל ידכ

 םיפצומ ונא רומאכ .ונוימו עדימה שופיח

 ותוא קורסל םיחילצמ ונניאו ,עדימב

 ונילא העיגמ הנהו .ונממ רורבלו

 :תחמשמ היצמרופניא

 הקשוה תיטסטנפ האצמה

 טנרטעאה יבחרמל
 .שופיחה עונמ איהו

 בל יבוטו םיחמש ₪ 4
 םישמתשמ | ונא ₪ ₪

 שופיחה עונמב
 המ תא בינמה

 .בינמ .אוהש

 רבוע אל ךןא

 ,בר ןמז

 ונאש רבתסמו

 םיפולש ח

 תפ קתמל

 ,שופיח יעונמ

 ונילע םיקנזמה
 םויכ .םהינומהב

 תורשע םימייק

 שופיח יעונמ

 םיברתמ םהו ,םינוש

 עונמ הזיא .ףרה אלל

 ןיימנ דציכ ?ףידענ שופיח

 ונל םזמק הנהו ?ןייממה תא

 תינמז וב םיליעפמה שופיח יעונמ
 ,םירחא שופיח יעונמ לש הלודג תומכ ="

 םתא לבא .םהיתואצות תא םיללכשמו

 ,תאזב רמגי אל רופיסהש םיחוטב תויהל םילוכי

 .םלשומ וניא ןורתפה ןכש

 לע םיבר םיטרפ תעדל םייושע ונא עדי אלל

 עדי רידגמ ןמטסופ .ותוא ןיבהל אל ךא ,םלועה

 .והשלכ רשקהב ץבושמה עדימ ,ןגרואמ עדימ"כ

 לחומה ןוגרא אוה עדי ."..הפקשה תדוקנ לעב עדימ

 .לדומבש היינשה המוקה לע תישילשה המוקה ןמ

 ונמ\ םפעמלש היגו עדנוע

 ןיב הקיזה .עדיממ תועמשמ קיפהל ןתינ עדי תרזעב

 - היינשה המוקל ,עדיה תמוק - תישילשה המוקה

 .טסקטנוק תריצי לש איה ,עדימה תמוק

 שופיח תוטיש הזיאב ?עדימ שפחל דציכ

 תורושקה תולאש הלא ?םירשקה הזיאבו שמתשהל

 עדימלש ןיבהל בושח .עדימה תמוק לעמש המוקל

 אל עדימ .תימצע תוסחייתה תלוכי ןיא ומצעלשכ

 תא עבוק וניא עדימ .ומצע תא ריהנמ אלו ןווכמ

 ,תועמשמה ,טסקטנוקה .ומצע לש טסקטנוקה

 - תישילשה המוקהמ םיעיגמ הלא לכ ,םירשקה

 תורשפאה תא ונל תנתונ עדיה תמוק .עדיה תמוק

 אוה םאה ,םיאשונ הזיאלו עדימה רושק דציכ תעדל

 .וילא תונפהל שי בשק הזיאו ,ונייחל יטנוולר

 המוקה תא תנווכמ יתגצהש לדומב המוק לכ

 שפחמ אפור רשאכ .שומיש הב השועו היתִחְתַמַש

 ,ולש עדיה תמרמ לעופ אוה ,טנרטניאב יאופר עדימ

 הנקמו ,עדימה תמרב ולש שופיחה תא ןווכמש

 תילכתל אלש שפחמה לבא .ויתואצותל תויטנוולר

 םיביבחתה ?ותוא ןווכמ המ - תיטרקנוק תישומיש

 תיתוברתה הלכשהה ?ולש תוניינעתהה ימוחת ?ולש

 ?ולש םומעשה ?ולש רתוי וא תוחפ הבחרה

 ?םיינימה וילוכסת ?ובש תונציצמה ?ולש תונרקסה

 ןיב פזפזמ אוהש ןפוא ותואב תשרב שלוג אוה םאה

 ?םילבכב םיצורעה תורשע

 לע ימק רבלא ףוסוליפה רמא הנש 50"-כ ינפל

 תושעל :םירבד ינש הצור אוהש ינרדומה םדאה

 ,םילבכב ,היזיוולטב - םויכ .םינותיע אורקלו סקס

 הדורי הבשקה תמרו גוס םיליעפמ ונא - טנרטניאב

 ,יתוא רדב" :תרמוא וליאכש הבשקה תוכיא .רתויב

 הלוכא ינא יכ - יתוא עשעש ,יתוא ןרקס ,יתוא הרג

 ןורטאית תגצהב םיטיבמ ונא ."םומעישה תמיאב

 הלמפב וא הלבונלטב םיפוצ ונאש ןפואה ותואב

 םתוא טעמכ - טנרטניאב םג ךכו .ןוסרדנא

 םירשפאמו םינייפאמ םיינוציחה םינממסה

 ,ההובג תישונא-תיתוברת תוכיא םע היצקארטניא

 .הכומנו הלד תוכיא םע ומכ שממ

 ךא הגרדהב תכפוהש ,טנרטניאה ךותב המ

 ןתי ,ונלש תוריעה ייח לש לעה קיפמ תויהל החטבב

 םיקהל לכונ םאה ?לע טבמל תויונמדזהה תא ונל

 םיימשב םשארש םילדגמ סייפסרבייסה בחרמב

 יזכרמ ?תוילאוטריו תודימריפ תונבל ?םיילאטיגידה

 ןוויכו הארשה ונתיש ,םינפצמ ,תישונא תוברת

 בשקל הנמזה הווהי טנרטניאב המ ?וניתושילגל

 ₪ .החותפ הלאש ונל ירה ?רחא

 יווחה תא וצימחת לא
 !ץיקה לע תיעונלוקה

 חל
 ד

 גרבליפש ןביטס לש וטרס
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 וול אששל

 ינשחמו םירבס
 ,תמאב !תורפסל הווקת שי
 רוד ידלי !אלפנ והשמ יתיליג

 רתוי םלועמ וארק אלש ,בועחמה
 הקיקשב םיארוק ,טבדומ דומעלמ
 - תוניצרבו .םיבעחמ לע םירבס
 ועממ ץראב םיבועחמה ירבט בור

 וליפאו] ןויע םיוועו םיבוט
 [הק'מעמ האירק

 קושב שדח המ תוארלו לייטלו תאצל יתטלחה רפסה עובש רחא 7
 .הבוטל יתעתפוהו ץראב םיבשחמה תורפס

 המרב בורל איה תירבעב תיעוצקמה תורפסהש דמלמ ןויסנה
 תחתפתמ וז היישעתש רבתסמ .תורחא תופשב תורפסהמ התוחנ
 .ץראב דואמ

 "ימע"דוה" - תולודג םיבשחמ ירפס תואצוה יתשמ םירפס יתנחב
 ."סוקופ"ו

 :יתונקסמ םכינפל

 םידלי ירפס
 .םידומע 128 / ימע דוה / ןו'גרפ םאיליו / רפסה תיבב \\ 6 6
 בלשמ רפסה .םידליל \\סזא 6 לש ןייוצמ דומיל רפס אוה הז רפס

 דובעל דמול דליה רפסה ךרואל .תומישמו םיטושפ םירבסה ,הלק הפש
 תומישמ םע בולישב ,םישמ ילבמ הנכותה לש תולוכיה תיברמ םע
 .ןתיא דומלל ףיכש

 רמוחה לע רבוע אוהשכ ,םיליחתמל רקיעב םירבסה ליכמ רפסה
 דעו תואקספו םיטסקט בוציע ךרד ,הנכותה לש הלעפההמ לחה
 א אגוז ומכ םיטקייבואו תונומת יבולישו תואלבטל

 9 :ןויצ

 רפס .םידומע 114 / סוקופ / סרדנס םאיליו / םידליל 95 תונולח
 .הלעמו הנומש יאליגב םידליל דעוימה ,95 תונולח דומילל ןייוצמ
 לע הדובע דדועמו הנבהל הלקו הטושפ הפשב רבדמו ינועבצ רפסה
 םיקחשמ טקסיד םע עיגמ רפסה .יאמצע ןפואב םידליה לש בשחמה
 שומישב קויד לש תויונמוימ םיחתפמ ולא םיקחשמ ,95 תונולחל
 ,גנוי"המ ,תירגנוה היבוק :ןוגכ םיקחשמ) ,'דכו תיגול הבישח ,רבכעב
 .(דועו םיקולב תזזה ,דחוימ סירטט

 דבעמ תרזעב הביתכל םג עיגמ ךא 95 תונולח לע דמלמ רפסה
 .םינותנה םיקחשמהו בשחמה תרזעב תופסונ תויוליעפלו ,םילילמת

 .הדובע ילכ

 9.5 :ןויצ

 .םידומע 107 / סוקופ / קילו תירוא / ישיאה בשחמל ףיכ תכרע
 יאליגב םיריעצ םידלי םע םידדומתמה ונתיאמ הלא לכל דעונ הז רפס
 וניה רפסה .בשחמב קחשל רבכ םיצורה ,רתוי םינטק וליפאו 6
 .ליבקמב בשחמה םעו רפסה םע דבוע דליהו הדובע תרבוח הָשְעמל
 תא תודמלמה ,תויפותיש תונכות שמח ליכמה טקסיד םע עיגמ לפסה
 .בשחמה תרזעב דועו ןורכיז ,ןובשח ,םיעבצו תורוצ תוהזל דליה

 ךא ,תוליעפהמ התנהנ םנמואש ,שמח תב הדליל רפסה תא יתתנ
 הז ליגב םידליש רחאמ הרוהה לש הליעפ תוברועמ ךירצמ הז רפס
 .תילגנאב אוה תוליעפהמ קלחו ,אורקל םיעדוי םניא

 8.5 :ןויצ

 םירגובמל דומיל ירפס
 258 / סוקופ / קניירק 'ג / ישיאה בשחמב ליחתמל םלשה ךירדמה

 תניחבמ בשחמה לע לכה ריבסמה רפס אוה הז ךירדמ .םידומע
 ןורתפל דעו ,תרושקת ,תונכות תנקתה ,הקוזחת ,הרמוח ,םירזיבא
 ,הרמוח לע רתוי הברה טרפמ ךירדמה .בשחמב תוחיכש תויעב
 ןיבהל םיצורה םכמ הלאל דעוימו ,הנכות לע רשאמ תונקתהו תורדגה
 .האצותה םע קחשל קר אלו ,תלעופ תכרעמה ךיא

 ימצע ןורתפ ידיזלע ףסכו ןמז ךוסחל הצורש דחא לכל הבוח רפס
 .טרפב םיבשחמ יכירדמלו ,בשחמה תויעב לש

 9 :ןויצ

 259 / ימע"דוה / ןומימ רורד / = \\וח60%א5 95-ב םינושאר םידעצ
 עצביו ,הז רפס ארקיש ימ !!!תירבעב רוקמב בתכנש רפס והז .םידומע
 תונולחל רושקה לכב דואמ ההובג תונמוימב הכזי ,תומישמה לכ תא
 קר אל עדי ארוקל הנקמהו ,בר רמוח הסכמה ,ףיקמ רפס והז 5
 .ולש בשחמל רושקה לכב םג אלא ,95 תונולחב

 שומיש םג ומכ המצע הלעפהה תכרעמ לע רבסה ללוכ רפסה
 !הבוח רפס .םינוש םימושייב

 .טקסיד ףוריצב עיגמ רפסה
 10 :ןויצ

 402 / סוקופ / = \[ושז050| 765 / \\סז6 77ל דומיל תכרע
 ורצויש תוכרע ןה ,סרפ טפוסורקימ לש דומילה תוכרע .םידומע
 תרבח לש הירצומל "דעצ רחא דעצ" דומיל תתל תודעוימו ב"הראב
 דומילל ןהו ימצע דומילל ןה תומיאתמ הלא דומיל תוכרע .טפוסורקימ
 לכב הבוח רפס .םילוגרת ללוכו רועיש תרוצב יונבו ,התיכ תרגסמב
 רשפאמו ןיטולחל יעוצקמ רפס אוה רפסה !םיבשחמ תכרדה זכרמ
 .הנכותב שומישב דואמ תוהובג תויונמוימ לש דומיל

 .לוגרת יצבק ליכמה טקסיד ףרוצמ רפסל
 10 :ןויצ

 232 / ימע דוה / עלס תידוהי / בשחוממה דרשמב \\0?0 7
 תודיקפו םילהנמ לא תונפל לוכיה ,םיליחתמל דומיל רפס .םידומע

 רפסה .דרשמה תא לעיל םיצורו ,הנכותב שומישל סרוק ורבע אל רשא
 דומיל דצב ןוכנ לוגרת םיווהמ רשא םיימשר םיבתכמל תואמגוד ליכמ
 םיכמסמ ינימ דועו ,םיפרג ,תונוש תואלבט תואמגודו ,רמוחה לש
 .בשחוממ דרשמ לכב םישורדה

 לכב שמתשהל תנמ לעש ,רפסה תליחתב רבכ תולגל בזכאמ תצק
 תורמל ,האצוהה העיצמ ותוא ףסונ רפסל קקדזנ הנכותה תולוכי
 .עיצמ אוה ןתוא ידרשמ שומישל תוברה תואמגודה

 .םיוולמ םיליגרת טקסיד ףרוצמ רפסל
 7.5 :ןויצ

 .םידומע 282 / סוקופ / ןוסלנ .י ייק / יתוא תעגשמ 95 תונולח
 ינניא בשחמה לע דובעל ךאובב ךא ,הנישה ינפל האירקל ןייוצמ רפס
 לכל עיצמו ,א.3 תונולחל דגוס רפסה .ךל רוזעי הז רפס יכ החוטב
 תוארהל 95 תונולחל םורגל ךיא תונורתפ וכרוא
 םיקרפ ינש רפסב .הל תמדוקה הסריגה ומכ שיגרהלו
 תולשכמה טוריפ אוה ןושארה .דחוימב םיניינעמ
 בחר ןולח ונינפב חתופ ינשהו ,95 תונולח לש תולודגה
 .טנרטניאהו 95 תונולח לש דחוימה בולישה ינפב
 לע םלש קרפבש הדבועה תא יתיליגש תורמל
 רפסה ןכ"ומכו ,גוס לכמ ןפדפד רכזומ אל טנרטניאה
 זאמ ,םתסה ןמש םירתא לש תובותכ תמישר עיצמ
 .תובר ונתשה ,םויה דעו רואל רפסה תאצוה

 6.5 :ןויצ

 יול ןוריו יחילמ לארשי / ןושארה דעצהמ 7
 תורכהב ליחתמ רפסה .םידומע 224 / ימע"דוה /
 וניאש ימל דעוימ וניא ךא) 95 תונולח םע הרצרצק
 םע תורכהב ךישממו ,(ללכ בשחמב שמתשהל עדוי
 דעו הלחתהה ןמ שממ דומיל עיצמו המצע הנכותה
 .רתוי םיכבוסמ םיאשונל

 רבסה םג ומכ ,+%-1001% \2 תנכות תפרוצמ רפסל
 .הב שומישה יבגל

 10 :ןויצ

 -דוה / תיתודידיה הורדסה / \\סז₪ 97-ב שדח המ
 "ו \צסז6 6 ישמתשמל הבוח רפס .םידומע 164 / ימע
 הסריגל תויעב אללו תולקב רובעל םיצורה ,ז
 םע ודבע אלש םכמ הלאל דעונ וניא רפסה !!!השדחה
 תעכ םירבועש הלאל םג דעוימ ךא ,ןכ ינפל הנכותה
 לע רבסה םג ףרצמו ,95 תונולחל א.3 תונולחמ
 םיישעמ םירבסה ןכו תונולחה תואסריג ןיב םייונישה
 .השדחה \\סו6 תסריג םע ,95 תונולחב הדובעל
 והזו ,דואמ םילודג ןכא םה תואסריגה ןיב םייונישה
 | .ןייוצמ רזע רפס

 10 :ןויצ

 253 / ימע-דוה / תיתודידיה הרדסה / 1656826 [0ז \\ 1ח00%8 5

 םע דובעיש ימו ,טנרטניאל סרוק ומכ שממ בותכ רפסה .םידומע
 םע רבדל ,ןויד תוצובקב ףתתשהל ,טנרטניאב שולגל לכוי הזה רפסה
 .דועו הידמיטלומו דמימ-תלת תוארל ,1א6 ךרד םירחא םישמתשמ

 תורישה תיקפסל םניח רוביח תועש שמח ולבקת רפסה תיינקב
 ולטבת אל םאו ןושארה שדוחל קר ןה הלא םניח תועש ךא ,ן'זיווטנ
 .הרבחה לש רוביחה תוליבחמ תחאל ובתונת ,ופוסב יונמה תא
 םיבוטה םיאנתה תא םכל תנתונ הרבח וזיא םדוק וקדבת - יתצלמה
 .םניח רוביח תועש ןתואל ותפתת ךכ-רחא קרו רתויב

 ,ימע"דוה ירפס לש בשחוממ גולטק ליכמה רוטילקת ףרוצמ רפסל
 ןכדוע יתמ עובקל הלוכי ינניא) טנרטניאב םירתא לש תובותכ 0
 ךכ-לכ םה טנרטניאב םייונישה ינויסנמ ךא ,הנורחאל רוטילקתה
 ץבוק ,(תוליעפ ןיידע תובותכ ןתוא לכש תופצל ןיאש ךכ ,םיימניד
 .דועו וכ, וחש תנכות :םיליכמה סונוב יצבקו ,תוינמיס

 9 :ןויצ

 םיבר םירפס דוע שי ,ל"נה תואצוהה יתשלש רפסל לכוא םוכיסל
 ףוס"ףוסש יתעשעתשה ,הבוטה תיעוצקמה המרה דבלמ .םיבוטו
 הזה ןדיעב !אורקל - םיבשחמה רודמ ,םידלי רפסמ ןיינעל יתחלצה
 ,ך"נתה רפס ,תוידפולקיצנא םג ומכ ,6-אסזח לע םיעיגמ םינותיעשכ
 .האירקבש האנהה תא קיפסמ םיחתפמ אל םידלי - ללכב תורפסו
 האנה ךכמ קיפהלו אורקל םהל םורגל החוטב ךרד םה םיבשחמ ירפס

 .תישעמ תלוכיו
 םיבר םירפסל ,יתנחבש םירפס םתוא לכב יתוא דירטה דחא אשונ

 הכירכה דומעל קבדומו ןוליינ ךותב אצמנ טקסידה ,טקסיד ףרוצמ
 ןטק ןומיס ולו טקסידה לע היה אל םירקמה בורב ,רפסה לש ירוחאה
 םידליל אל חונ וניא הז ןורתפ .טקסידה ךייש ןכיהל תעדל רשפאמה
 ,ןוליינהמ טקסידה תא איצוהל תנמ לע םימעפה בורב .םירגובמל אלו
 הווקנ .םיהוזמ אל םיטקסיד תמירע םע ונרתונ ףסונבו הכירכה הערקנ
 ₪ ...רתוי בוט ןורתפ אצמיי הזל םג אבה רפסה עובש דעש



 בסב
 יצירע
 דימה

 תויהל תכפוה טנרטניאהש לככ
 םג ךכ ,רתו' תידלופוב

 .רתוי תיטיא תייהנ תרועקתה
 ,רתוי תיטיא תרועקתהש לככ

 ןורתיפהש ונל םיחיטבמ ךכ
 תצק .הניבל רבעמ שממ אצמנ
 םינמזומ םתא םייתניב .תונלבס

 םירתאה ןיב תחנב לוחזל

 טנרטניאה תשר .טנרטניאה לש התלוכיו היפוא תא םיריכמ רבכ ונלו
 ינורטקלא ראוד תרבעה תלוכי ,ו/ ₪8 ירתא ןוילימ 307מ הלעמל תללוכ
 םיקחשמ ,ןופלט תוחיש ,החיש יצורע ,ןויד תוצובק ,םישמתשמה ןיב
 תא תססבמ קר טנרטניאה הלא םינשב .(דועו) דועו דועו ןיילדןוא
 םילג הברה ךכ"לכב תנייפואמ תשרהש ךכל הביסה יהוז .חטשב המצע
 תונשמה תוינתמיא עתפ תופוסו ,םייעקרק-תת םימרז ,םייופצ יתלב
 ןקלח ,םירקבל תושדח תוצצ תושדח תויגולונכט .הינפ תא רידת ןפואב
 אל רבקל חקולה ,דירחמ שער לוקב תוקסרתמ ןבור ךא ,ונתיא תוראשנ
 .המצע חותיפה תרבח תא םעפ

 . תשרב םיקקפ
 תחתופ ,טנרטניאה תשר לע תססבתמה ,עדימל תישפוחה השיגה

 עיגהל ונלוכי אל ןכל םדוקש ,םישדח םיקפוא ונתיאמ דחא לכ ינפב
 טנרטניאה תשרב תרושקתה :תואיצמהמ םלעתהל אל אנ לבא .םהילא
 .הלילה תועש בורב םגו םויה תועש בורב בצ לש תוריהמב תלחוז
 .תעדה לע לבקתמ לועפיתל דבלב םירצק ןמז תונולח םנשי השעמל
 רבעמ יוצמ ןורתפה הנה יכ בשחמ יחמומו םיסדנהמ םיחיטבמ םינש
 ,שסח!6 \(וש6 \\שפ"ה יכ המוד .רימחמ קר בצמה הנש ידימ ךא ,הניפל
 העונתה יקקפ - ועטת אלשו .ו\סחש \/וש6 \/גוו"ה ןמזמ רבכ אוה
 דועו דוע םיפרטצמ רשאכ ,רתויו רתוי םיחיכשל םישענ טנרטניאב
 .טנרטניאה לש אלפומה םלועה תא םילגמה םישנא

 ונתושרל תודמועה תונושה תויצפואה תא ןחבנ ,תואבה תורושב
 :טנרטניאב השילגל

 288 - 336 ₪6 םימדומ .א
 איה הנווכה .םיימניד רתויו רתויל םיכפוה \\₪8-ה ידומע םויה

 םירתאה תא םיררועמה ,5[וטט(אגטשרו 1398 תויצקילפאב שומישל
 עבצ יאלמו םייביטקא ,םיימניד םירתאל ,התע דע ונרכיהש םיפייעמה
 "ה ימוחתב תונורחאה םינשב הלודג תוחתפתה הלח ,ךכל רבעמ .םייחו

 ,ימוקמה 1.גא-ה לע תיבהמ וא קוחרמ הדובע - 606

 .דועו גויחב יוביג ,\/וטטס (סח!טוטחטוחש - 1אדיו תדיעוול תוכרעמ

 ,הצקה ישמתשמ ,ונילא תרבעומה היצמרופניאה תומכ ךכמ האצותכ
 םימדומהו - הלדג
 םיבצקב םייגולנאה
 4 28 אט

 םישקתמ 33.6%
 לבא .ךןכב דומעל
 רשאכ ,תובר םימעפב
 םיצו | םישמתשמ
 םימדומל | רובעל
 וא ,ולאמ םיריהמ
 תויגולונכטב 'שומישל
 םה ,תורחא תרושקת
 יכ םרעצל םילגמ
 טנרטניאה קפס
 קיזחמ םהלש
 םילעופה םימדומב
 תרושקת | יבצקב
 גורדשש ךכ .םיכומנ
 תלוכיב האלעהה וא
 רודישה תטילק
 ועיפשי אל ,םכלצא
 -  השעמל הכלה
 ינש ןיב רשקה
 יפ"לע עבקנ םימדומ
 תרושקתה בצק
 .םיינשה ןיבמ ךומנה

 םייולת ונבור ןכל
 קפס לש וביל בוטב
 לבא .ונלש טנרטניאה
 הנותח אל וז יכ ורכז
 שי יכו תילותאק
 ; םירחתמ המכמ רתוי
 | טנרטניאה | קפסל
 -כ קויד רתילו ,םכלש
 טנרטניא תויקפס 0
 ןתולעבבש תורשואמ
 7 תרושקת וק
 [ דימת ןכלו ,ימואלניב
 תוושהל יאדכ
 דחפל אלו םיעוציב
 דחא קפסמ דודנל
 .והנשמל

 ךרעושמ ןמז
 .תוינש 38-ו תוקד םיעברא :!0א18 - ץבוק תדרוהל

 (צ2/א560) 56% םימדומ .ב
 .םדו רשב ,שונאךב לכ לש הפיאשה דימת וז ,תונייוצמל עיגהל

 תרושקתה לש ילקיזיפה לובגל עיגהל ידכ םיפחוד שממ ונא רשאכ
 ףועל םילוכי םיטיב הב תילמיסקמה תוריהמה איה 56%50 ,תיגולאנאה
 וז היגולונכטש ןבומכ .םייטרדנטסה ןופלטה יווק ךרד םהל טיישלו
 המכסהה רסוח :ןוגכ הכרדב תובצינש תורומהמ המכ לע רבגתהל הכירצ
 ,תירטמיס"א היגולונכט ,56א00%7ה תייגולונכטל יטרדנטס ןקת לע

 יקפס בור יכ הדבועהו 28.8%005 לש םיבצקב עדימ תאלעה תרשפאמה
 .ולא םיבצקב םיכמות םניא ןיידע טנרטניאה

 .תוינש 23-ו תוקד 24 :10א18 ץבוק תדרוהל ךרעושמ ןמז

 [5סא .ג

 תייגולונכט הניה 150 - [םוטטזגוס6 50זוט6 [כו81ו8] וואס
 ךות ,הצקל הצקמ (ילטיגיד) יתרפס רשק העיצמה גויחב תרושקת
 ,וז היגולונכט .הנומת לשו עדימ לש ,לוק לש היצרגטניא עצבל תלוכי

 בגא תעצומה
 ,קזב ידי לע

 תושפאמ |
 רודיש בצק
 ןיבש םינותנ
 דעו 5%

 | 28א0ק%"ל
 128 תרבעה) |
 םיטיב ףלא |
 .(היינשב |

 שרוד וקה
 ה נ ק ת ה
 תדחוימ
 ותולעו
 -  תעצוממה
 רלוד העברא
 .הדובע תעשל
 5 פ א

 םיתוויטש
 רפסמ עיצמו
 '%4 ורל

 "וב תרושקת
 אוהו ,תינמז
 חותפ רתוי
 שימג רתויו
 תויגולונכטמ
 תוושקתה
 תועיצמה
 .דיחי ץורע

 דוגינב
 םיווקל
 ,םייגולנאה
 רתוי ךירצ אל
 הרמה עצבל
 תילטיגיד
 ,תיגולנאל
 ןוויכמ תאזו
 עדימה ש
 ע יג מ ה
 תונועממ

 איה ,תאז תרושקת תרוצב ףסונ ןורתי .ילטיגיד דודיקב ןייפואמ בושחמ
 .דבלב תוטעמ תויהשהו הכומנה תואיגשה תמר

 רפסמ םג םיעצומ ,עיצמ !50%-ש םיילרגטניאה םיתורישל ףסונב
 םגו !580א יתוריש שוכרל ןתינ ןכל .םיילסרבינוא םיקשממו םיטרדנטס
 .םינוש םיקפסמ הצק"דויצ

 המודב ,גויח תוריש אוה 150 לש ירקיעה ודיקפתש ,ןייצל בושח
 השירד יפ לע תרושקת וק םיקהל ןתינש ךכ ,יתרוסמה ןופלטה וקל
 .םיגייחמש רפסמה יפל ,םוקמ לכל םוקמ לכמו ,םייוסמ ןמזל

 תא רידגהל רשפא ,תרושקת יצורעו םיתוריש קפסמ !50"ש ןוויכ

 180 ,ךכ םושמ .שורדל םאתהב ,םיצורעה רפסמ תאו תורישה גוס
 אוהו ,ןופלטה לש תמייקה הליבקה תיתשתב שומישל ינוכסח ילכ אוה
 .תרושקתה לש טרסה יבחור לוצינל ליעי יעצמא םג

 .תוינש 407ו תוקד רשע :10א18 - ץבוק תדרוהל ךרעושמ ןמז

 ןיוול תוחלצ .ד
 יתורש תמגודכ טנרטניא וברוט יתוריש .םכל הנה ?רהמ םיצור

 תשרמ היצמרופניא לבקל םכל ורשפאי ,זוי תרבח העיצמש ןיוולה
 .40000% לש ררחסמ בצקב טנרטניאה

 בצק ,רמולכ .תירטמיס"א תרושקת םשיימו שוז6ש76 הנוכמ תורישה
 .קפסה לא השיגה בצקמ הברהב לודג ,םכתושרבש בשחמה לא הדרוהה
 טנרטניא יתוריש קפס תועצמאב יטרדנטס םדומב תלהנתמ תרושקתה
 קר לבקמ טנרטניאה קפס וז6616-"ב ,םיליגר םיתורשכ אלש םלוא ,ליגר
 הינפה תא ולבקי םיתרשה .םוזטשו6 יתרשל ריבעמ אוה ןתוא תוינפ
 .םימיאתמה םירתאהמ עדימה תא ודירויו

 ןיוול לא תרדושמ איה .קפסה לא םדומב תרבעומ הינפה ,תינכט
 -לא ןרקב שקובמה עדימה תא ץיפמה ,(085) םירישיה םירודישה
 תיבב היוצמה (הרטוק מ"ס 60) הריעז הנטנאב תטלקנה הקזח תיטוח
 לש הנקתה ימדל רלוד 500-כ תרומת םויכ רבכ ןימז ןורתפה .שמתשמה
 .תורישה קפסל 90% כ לש ישדוח םולשת + תחלצה

 תורשפא תועיצמ ,טסרבייסו תליג - תוילארשי תורבח יתש
 ןורתפ הווהמ הז תוריש .סומע ילארשיה ןיוולה ךרד תורשקתהל
 ךרד תורבחתהל ץוחנ דויצ וא תורשפא ול ןיאש ימ רובע ילמיטפוא
 .םיקחורמ םיצוביק לשמל ,םייעקרק םיווק

 .תוינש 25-ו תוקד שולש :10א18 - ץבוק תדרוהל ךרעושמ ןמז

 !היינשל הגמ 10,000 םילבכ .ה
 ונא םהב םיווק םתוא לע טנרטניאהמ עדימה תא לבקל םכתעד המ

 ?אמ6"הו אוך/-ה ירודיש תא םילבקמ
 תרבעהל הפידע םילבכב היזיוולטה תיתשת ,תיגולונכט הניחבמ

 החיתמ לש בצמב םויכ תאצמנ קזב .תינופלטה תיתשתה ינפ לע םינותנ
 קחרה םיאצמנש ,םילבכה בצממ ךופה ,הלש תלוכיה תולובג דע
 .םהלש תלוכיה שומיממ

 תועמשמב ,ספ בחור ןה הינופלטה דיתע לע קבאמב חתפמה תולימ
 םוקי הינופלטה תרבוע ובש ספה בחור לע .םינותנה תרבעה בצק לש
 .היצקינומוקלטה דיתע ,לופיי וא

 ןיבו לבכה ךתח לש יסיפה ולדוג ןיב בוליש אוה ספה בחור
 םיירקיעה םיטנמלאה דחאב רבודמ .ולש תינורטקלאה היגולונכטה
 -לע קיפסמ םיריהמ הידמיטלומו לוק ,םינותנ תרושקת םויכ םיענומש
 תיתימא הכפהמל איבת הזה אשונה תרדסה .טנרטניאה יבג
 תוחיש - םייחהו הכירצה ילגרהב יונישל םורגתש ,היצקינומוקלטב
 םירצומ תשיכר ,טנרטניאה ךרד היזיוולט יצורע ,אלמ ואדיו םע הדיעו
 .תופסונ תובר תויורשפאו תיביטקארטניאה היזיוולטה ךרד

 .תוינש הנומש :10א18 - ץבוק תדרוהל ךרעושמ ןמז

 םייק הרמוחה םלועל רבעמש ירה ,ןניקסע םינותנ תרושקתב םאו
 .הנכותה םלוע םג

 תוריהמ תא רפשל םירומאש םירצומ תוחתפמ תודחא תורבח
 5ווגזז 64616 ומכ ,תונוש תוקינכטב םישמתשמ הלא םירצומ .השילגה
 :םה םיבוטו םיעודי רתויה םירצומה ינש .תורחאו

 :תבותכב ,רלוד האמ -  םגוג(ץושה תרבח לש 8%
 וי

 :תבותכב ,רלוד םישולש - 7686 תרבח לש אש

 רעה ,ק6ה -ומ 6018 001

 איה טנרטניאב םישלוגה תקוצמל ןורתפה יכ .קלוח ןיאו קפס ןיא
 לע רבד לכ ומכ לבא , (-גט16 )106688 - ההובגה תוריהמה תייגולונכט
 ₪ .ןמז תצק ןהל תוכחלו תונלבסב רזעיהל ךרטצנ ,\\6ט"ה
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 .רתוי בורק היה אל םלועמ ללחה
 תא תיבהמ תוארל םילוכי םתא םויה

 הרוקש המ לכ םצעבו ,םיי
 ..לכה שצמ אל ,ונ ,בוט .ל"

 ונפדעה ,"טיבמוז"ב ,ןאכ ונא ,םידאמה לע םייח תשפחמ א"סאנש דוע ב
 הברה ונאצמ .טנרטניאב םייח שפחלו עקרקה לע םיילגרה םע ראשיהל
 .בטימה תא ןאכ םיגיצמ ונאו ,טרפב םידאמבו ללכב ללחב םירושקה םירתא

 ינקירמאה ללחה בכר תחנ ,ילויל 4-ב קויד רתילו ,רבעש שדוחב
 .םידאמ - םודאה בכוכה לע אג גו

 ימל ,םינותנו עקר תצק ,ערואמב םירושקה םירתאה תא םכל איבנש ינפל
 .בקע אלש

 אלה תיללחה התצח םכלהמב ,םישדוח העבש ךשמנ םידאמה לא עסמה
 .!םירטמוליק ןוילימ 500 א"סאנ לש תשייואמ

 תכרעמב רתויב ןקזה בכוכה לא ףוסבל העיגה איה ,1997 ילויל 4יב
 .םינש דראילימ העבראמ הלעמלב דמאנ וליג - ונלש שמשה

 וב םימייק םאה תולגלו םודאה בכוכה ינפ תא רוקחל :המישמה תרטמ
 .םייח תורצוויהל םייסיסב םיאנת וב םימייק םא וא םייח ינמיס

 תספוק לע הלוע אלש לדוגב) ריעז יטובור ללח בכר אצי ,התיחנה רחאל
 תוקידב עוציבל יעדמ דויצבו תומלצמב דייוצמ בכרה .בכוכה ינפ לא (םיילענ
 .םידאמה תריפסומטא לש תוקידבו חטשה ינפ תוקידב ,תוימיכ ,תויגולואיג

 םש ואצמי םאה .הבר תושגרתה ררועמ טלחהב ,םידאמה לא עסמה
 יניא ימצעלשכ ינאו ,עדוי וניא שיא תאז תא ?םיקרקריו םינטק םירוצי
 תושגרתהה לבא .תובורקה םינשב ונדבלמ םירחא םייח אצמנ יכ ללכ ןימאמ
 הארמה ירתא םירשע יכ הכירעמה ,א"סאנ לש ןותנה דיעי תאז לעו הנשי
 ,עסמה ירחא םיבקועה םירתא - "סקיפרג ןוקיליס" יבשחמ תרזעב המיקהש
 !םויל תוסינכ ןויליממ רתוי םילבקמ

 תא םיזכרמ הלא םימיבש םירתאב עסמה תא ליחתנ ,םינכומ םתא םא זא
 םייחו םירישי םיחוויד איבמ םיאבה םירתאהמ קלח .אשונה ביבס ןשקאה לכ
 : .םויב םימעפ המכ ןכדעתמ רחא קלחו ,םידאממ
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 םידאממ רישי :םידאמ .א
 ידכ ,םוקמ"ה והז .םידאמב המישמה רחא בקועה א"סאנ לש ישארה רתאה

 םיסנמ םכומכ םישנא יפלא תואמ ,םיינלבס ויה זא ,םודאה בכוכב תופצל

 .רתא ותואל רבחתהל

 .דועו יללכ עקר עדימ ,ואדיו יטרס ,תוביהרמ תונומת :ןאכ ואצמת

 וזק://ףטס51 הזס חגה .20ש/₪8₪ :תבותכה

 (אא

 הפיא ,הריזה זכרמב דימת תויהל גהנמ שי ,(זאא תושדחה תשרל

 - רתויב תוניינעמהו תולודגה תויתושדחה תולועפה לכ תושחרתמש

 .םידאמל םג ,ללחה רקחל ועיגת הזה רתאב .ללכהמ אצוי וניא םידאמהו
 :תבותכ

 םוכ:// וראו .טחת
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 םידאמל םלשה גולטקה
 בכוכל רושקה םכתעדב תולעהל םילוכי םתאש רבד לכ ,ואצמת הז רתאב

 .םידאמ תכלה
 ; <תבותכ

 קירש ,ת68 0 00[
. 2 / 

 ב5000 31/6110 זמ

 ויוואה גזמ תיזחת
 אל ןיידע הפועתה תורבח ,ןוכנ

 םייריוואה םיווקה תא וחתפ
 אל הז לבא .ץרא"-םידאמ"ץרא
 בצמ תא תעדל רוסאש רמוא
 הרוטרפמטהו תוחורה ,םילקאה
 ןייוצמ רוקמ .םידאמב
 :תבותכ .םיטנדוטסל

 וס 0 0

0 0018/50 

 תורוקמ .ב
 :םיימונורטסא
 רב

 - יוניכב תוכזל לוכי הז רתא

 .\\6ט ירתאל בלחה ליבש
 רושקש והשמ הז  םא

 לע - אצמנו  הימונורטסאל
 .ןאכ ותוא ואצמת ,טנרטניאה

 אוה הז רתאש ןוויכמ :הרהזא
 ירה ,עדימב םוצע רתא טושפ
 תא ופידעת ,לבגומ םכנמז םאש
 םיזכרמה ,םיאבה םירתאה דחא
 :תבותכ .אשונב םירתא תוחפ

 קנר כ סח כטס/ 28135 0065/1600 3510/8500 ב]

 6/60"ה לע הקיסיפ"ורטסאו הימונורטסא
 ירתא ןיב טווינל לק - דואמ בושחו ,דואמ ףיקמ ,אילפהל ןגרואמ רתאה

 .םינושה הימונורטסאה
 הוק[ 5188 .טסממ/ /\ 500/65 13/45 1 .םמ] :תבותכ

 צג 0

 החיתפ תדוקנ .שומישל הלקו תנגרואמו הבוט הרוצב יונבה עדימ רוקמ
 .הימונורטסאב שדחש ימל ,תנייוצמ

 קרש 800 טס 1600648000 :תבותכ
+ 21 
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 םיפוקסלט .ג
 ינימבו תוילריפס תויסקלגב ,םימשב םיבכוכב תופצל םכנוצרב םא

 המצוע בר פוקסלט ,טנרטניאל תודוה ,שוכרל םיכירצ םכניא ,םירזאווק
 םינתינה םיפוקסלט המכ םנשי .(תיבל רבד הזכ הנוק היה והשימש וליאכ)

 פוקסלטל דעבמ טבמ לבקל לוכי דחא לכ ךכ ,טנרטניא ירתא ךרד הטילשל
 לשמל ומכ ,הדובע תצק םכמ םישרוד םירתאהמ קלח :הרהזא .םוקיל ביבסמ
 ,ולצעתת לא זא .תופצל םכנוצרב וב ,רוזאה לש תוטנידרואוקה תעידי
 .הווש ץמאמה - ןויעב רתא לכב תוארוהה תא ואריקו

 -- = קא יי **, 9 ץ+
 פדרב = | 0 וב 11 - ו" ש

 קרמ רתוי הצורש ימ לכל חותפ יש הטילשל ןתינה ,הז פוקסלט
 .םיימשב לכתסהל

 היגולונכטל הקלחמהמ םירקוח ידי-לע קזחותמו שכרנ ,הז פוקסלט

 .דרופדרב תטיסרבינואב תיתיישעת
 46 וכרוא .הילגנאבש רישקרוי ברעמב םקוממ פוקסלטה :םיטרפ תצק

 ,תויסקאלג 20 ןוחבל ולכות וכרד ,וכרעב ותיחפת לא לבא ,דבלב םירטמיטנס

 .ןבלדרוחשב תואב תונומתה .םיבר 0 יבכוכו ,תובר תויליפרע
 שוש 6 :תבותכ

 יטמוטואה םוקסלטה יתוריש

 תטיסרבינואב םיטנדוטסה
 ורזעי | ,ב"הראבש | הוויא
 קומע תופצל םכינבש םינרקסל
 פוקסלטה תרזעב ,ללחה ךותל
 גג לע םקוממו קחורמ טלשנה
 .הקיזיפל ןיינבה

 תופצל םכל ןתי הז פוקסלט
 יאנתב ,ימימש םרוג לכב
 ןויצה תודוקנ תא ול םתקפיסש
 םיימשב רוזיאה לש תוקייודמה
 דועו ,תופצל םיצור םתא וב

 הזיאב ומכ םירחא םיטרפ המכ
 שמתשהל םיצור םתא רטליפ
 ,הטיסרבינואב םיטנדוטס .דועו
 ןכמ-רחאלו ,םכתשקב תא ולבקי
 .ףסכנה רוזיאב תופצל ולכות
 תוקד 40"ל תלבגומ היפצה
 ןבל-רוחשב תונומתה .הממיב
 .דבלב

 :תבותכ

= 23204 0 

 ולכות םיפסונ םיפוקסלט

 תטיסרבינוא לש רתאב יו

 לבקל ולכות הז רתאב ,ןנו:// שא :תבותכב הינרופילק

 םיה הבוג לעמ רטמ 0 םקוממ ולה ל עבצב םיביהרמ םימולצת

 .הרברב-הטנסב
 וטנמארקס ירהב םקוממה ,רטמ יצחו השולש ךרואב ףסונ פוקסלט

 :תבותכב אוצמל ולכות ,וקיסקמבש
 +ויצה + [ חד ב ורר | ה ו +4

 חוו: % יא 00 תחופט וז ) 1 1 10 וזו
"7 . 5 5 4 ---- 1 4-4 ₪22 

 םישנא המכ לש הייפצ ומכ םיידוחיי םירישכמ המכ עיצמ הז פוקסלט
 ,הזה פוקסלטב שמתשהל ידכ .םידחוימ החיש ירוזיאו ,תחא הנומתב
 תורדהנ תונומתה .דבלב קמה ישמתשמל תמאתומה הנכות דירוהל וכרטצת

 .יח עבצבו

 ינוידב עדמ .ד

 ,הנש 50 ינפל וקיסקמרוינב 51 רוזיא - לווזורב תיללחה תוקסרתה זאמ

 םיבזוע אל המ םושמש ,םינושה םימ"בעה לע םיחווידהמ םימסקומ ונבור

 לעמ הל הפתירש השדח תיללח לע םיעמוש ונא םירקבל תושדח | ו שי

 ידכ דע ונחנא םִאה .אצמנש םירזייח לש שדח ןז לעו ,ב"הראב תחדינ הרייע

 ,תובהלתהה תא םכל סורהל הצור אל ?םיניינעמ ךכ
 עדמה ,הרקמ לכב .ךכב ןימאמ אל תישיא ינא לבא
 לש םוקמ םיספות טרפב םירזייחהו ללכב ינוידבה
 םויה" - םיטרסמ לחה :ירשפא םוחת לכב דובכ
 הדעסמה" - םירפס ,"םידאממ השילפה" "ישילשה
 תמחלמ" - היזיוולט תוינכות ,"םוקיה ףוסב
 בשחמ יקחשמו ,"הליפאב םיקית" "םיבכוכ ןיב עסמ" תייגולירט "םיבכוכה

 ללחה תוניפסו םירזייח .הז לגמ תועפשומה הנפואו תונמוא הקיסומל דעו
 .תימלוע ללכה תוברתה לכב ינרדומ סותימל וכפה םהלש

 לש םיצירעמה ינויליממ דחא םתס וא ,יתימא דיסח התא םא הנשמ אל
 תויצריפסנוקו תוירואת עובש לכ ונל האיבמה ,א-₪16. תמגודכ תוינכות
 .חכשנ יתלב לויט - םיאבה םיירלופופה םירתאה תא קודב ,תוניינעמ

, 

 " םיטרסה רגאמ
 םיטרס רתוי \לבקתו ,הז שופיח עונמב תומיאתמה םילימה תא וסינכה

 .םכמצעל םתניימד םעפ-יאש הממ ,ללחב תורושקה היזיוולט תוינכותו
 היזיוולט .תוינכות 1427-ב םכתא ופיצי 56ו6חט6-השוסח חתפמה תולימ

 ולבקתו ,יחשלכ תרתוכ לע וקילקה .יתיבפלא רדסב םיגלטוקמה ,םיטרסו
 ,תואצות 130 בינהש 3306 :תופסונ חתפמ תולימ .טרס/הרדיסה לַש ריצקת
 .תואצות 115 בינהש ּווטח"ו

 % ןנק://טשש ,טפ 100 .טסמו :תבותכ
'/ 

 םיבכוכ ןיב טסמ

 הז .רתא .קרטראטסה ירתא לכ לש אמאכ החיתפב ומצע לע זירכמ רתאה
 לכ לש הרדיסל ,תוחפ ימו רתוי ימ ,םירוכמה לכל תנייוצמ קוניז תדוקנ אוה
 ."םיבכוכ ןיב עסמ" םינמזה

 הנפיו ,םיפסונ קרטראטס ירתאל םירושיק 700-מ הלעמל ליכמ רתאה
 המ תא ואצמת אל םא .תומיאתמ ןויד תוצובקלו רוויד תומישרל םכתא
 .רחא םוקמ םושב ותוא ואצמת אל םג הארנכ ,הזה רתאב ,םישפחמ םתאש
 םירצויה תויוכז תלעב - םוקאייו לש המחלמה לע עומשל םכל אצי יאדוב
 הטוב ןפואב םירפמה "םיבכוכ ןיב עסמ" לש םירתאה יפלא דגנכ הרדיסה לש
 ךות םלעיהל םירתא םתוא לכמ השרד םוקאייו .תויוכז ןתוא תא רתויב יולגו
 םיצירעמה - ךכ השעי אלש ימ לכ לע העיבתב ומייא םג םה .רצק ןמז קרפ
 ףדב םיעידומ םירחא םיברו םמצע תא ודימשה םיבר םירתא .םימעוז
 םשמו ,םוקאייו תרבח תיינפ בקע רתאהמ רמוח תאצוה לע ,ןושארה
 ינורטקלא ראוד תובותכלו ,ומקוהש םידחוימ האחמ ירתאל םינפומ םישלוגה
 ומצע תא דירוה אל הז רתא .םינוש םימרוג ינפב תוחמלו ןנולתהל רשפא ןהב

 עסמ" לש ימשרה רתאל רשקמה קנילה תא ליעפמ אל אוה ,האחמ תואכ לבא
 . "םיבכוכ ןיב

 ןנזק:/ רעש ,40עש טסו :תבותכ

8 
 ךכ-לכ אלה ירבעה המשב וא א-[416 הרידאה הרדסה לש ימשרה רתאב

 לע תעדל םיכירצ םתאש המ לכ תא ואצמת ,"הליפאה םיקית" ענכשמ
 עברא לש םיקרפהמ דחא לכ לע םימוכיס םכל הניכה סקופ תשר .הרדיסה
 תאצמנ תמאה" .תויומדהמ תחא לכ לע ךירדת+ריצקתו ,תונורחאה תונועה
 .םיאבה םיקרפה יבגל זמר םוש תנתונ אל טלחהב סקופ לבא "םש יא

 וס //ארשוא .[ם6א-165 008 :תבותכ

 המ לכו ,בר ןמז דוע םירחאו הלא םירתאב שודל ךישמהל םילוכי ונייה
 לכ םה המ ,דחא עגר ... ריבסהל לוכי יתייה .םיב הפיט קר אוה ןאכ אבוהש

 תויהל לוכי ?הלא םיעגרב יינזואב עמוש ינאש םינושמה םימוזמזהו תולוקה

 ₪ .זוזל בייח ינא ?םירזייח ולאש



 רח אזר ווא במ
 פ

 א יו

 תחקל לוכי ,ילמרונ תוכמ קחשמל הכיחש ימ לכ
 .הזכ קוידב אוה ווגח6ספ5.עגריהלו ,הקומע העישנ
 תוכמ תכלל ליחתהל ןבומכ ץלצמומ ךכירחא דיימ

 [ותוחאו] םלועה לכ םע

 יקחשמ תרדסש דוס אל ןמזמ רבכ הז

 ראותל רתויב יניצר דמעומ םיווהמ אסא ג1. אסא

 םנמוא ."םינמזה לכ לש רתויב בוטה תוכמה קחשמ"

 "ו ,ןועגישה תא ליחתה םצעב 51תתקז סה

 יתחכש אל םגו ,חפנ טעמ ול ףיסוה עדשה

 .םוחתב תואלפנ השע ןכ"םגש אז[ 1.םא 1א5ד1א6ד תא

 יביטקייבוא ךכ-לכ אל ינא ,ןוכנו ,ודיגתש המ ודיגת לבא

 דימתו ,םלוכמ בוטה היה דימת א1א לבא ,הזה הרקמב

 העפוה ,תרייוצמ היזיוולט תרדיס ,עונלוק יטרס ינש .היהי

 אלש ימ לכו .םירקשמ אל - יאוול ירצומ רופסניאו ,היח

 היה או!א-ש הדבועל שחכתי אל תוחפל ,יתיא םיכסמ

 םינקחש לש תויצטיגידל םרגש םלועב ןושארה קחשמה

 םישנאה .בוט קחשלו תואריהל ,םייתימאו םייח

 םיעדומ ,אזפוא גצ תרבח ,תאזה הדבועל םיארחאש

 הפצמ םלועה לכ רשאכו ,דואמ בוט םהלש החלצהל

 אצמנ רבכש ,א1א 4 ,הרדיסב אבה קרפל חור רצוקב

 .בער ותוא םיריאשמ אל םה ,םיינושאר הנכה יבלשב

 שיש המ לכ תא הצימ \1א3-ש הנקסמל ועיגה או[ \צ

 ,םיידמימזודה תוכמה יקחשמ לש םוחתב דיגהל םהל

 לזרבה לע תוכהל תנמ"לע ,הליחת .יונישל ןמזה עיגהשו

 םה ,ררקתהל ול תתל אל ,בושח רתויו ,םח ןיידע אוהש

 בורל ,אוסחד הז. אשד דא 00צ תא ואיצוה

 הליבח םצעב אוהש ,תושדחה תויתיבה קחשמה תוכרעמ

 .הרדיסה יקחשמ תשולש לש תרחסוממו הלודג תחא

 תא איצוהל םידמוע םה | וט"וט"וא | ,ףסונב

 דצ טקייורפ ,אוסאד ה[. א0אז[מ גד אד 5

 דיקפתה תא לבקמש ,508-2880 לש ובוכיכב ןיינעמ

 לבא ,תוכמ קחשמ והז םנמוא .וייחב ןושארה ישארה

 רבודמ .או[פוא גצ-מ ונרכיהש הממ ירמגל הנוש גוסמ

 ר- חאג ₪078] | ליטס קחשמב | ןאכ

 הל תכלוה תישארה תומדה רשאכ ,םספז ת תג 0ס0א

 ןבומכ .הלומ םיאבש םיער ה'רבח תורשע תחסכמו הנימי

 57 לש םירכומה םיקירטהו תודחוימה תוכמה לכש

 .ןאכ םג םיאצמנ

 שדח תוכמ קחשמ
 הנתמהה תפוקתב א[!סוא גצ לש תרתוכה תלוג ךא

 הווהמש ,וא ג\א 0005 םשב שדח תוכמ קחשמ אוה וזה

 תוכמה יקחשמ םלוע לכל רתויב הבושח ןויצ תדוקנ

 -ש תורפסמ תועומשה .טרפב או[ןסוא \צ-לו ,ללכב

 יזוידנרג והשמ תויהל בייח א1א4-ש ועדי ,אזפו/ הצ

 ועיגהו ,הכ דע ושע םהש הממ ןיטולחל הנושו רתויב

 ידמימ-תלתה תוכמה קחשמ תויהל דיתע אוהש הנקסמל

 *תלתו תויתימא ואידיו תויצטיגידב רדהתיש ,ןושארה

 לש ומכ םיטושפ םינוגילופ דוע אל ,רמולכ .תוידמימ

 תורמל .הפוקה לכ לע ךלהמ אלא ,/זחדש ה

 ,םיבאשמ ,ףסכ דואמ הברה ,ןוצרהו היצביטומה לכ

 גתומה - הזמ רתויו ,ףכה לע םיחנומ ויה ןורשיכו

 תחקל ןפואו םינפ םושב לוכי אל "אוסאד 1. אסאם הד"

 חילצי אל קחשמה םא ,לשכיהל הלילחו סחו ,רומיהה תא

 -ש המ  ומכ | ,המגודל | .תויונחבו תומלואב

 בושח .א84 1ג%א1 לש גתומל םרג אמה האו אדה אוז

 -תלתה םוחתב וסנתה אל ןיידע או[סוא \צ-ש רוכזל

 השדח היגולונכט חתפל םיבייח ויה םהו ,םלועמ ידמימ

 תוכמ קחשמ רוציל :טושפ היה ןורתיפה .ספא בלשמ

 קחתשמה םא .א!א לש םלועל ללכב רושק אלש ,שדח

 ,א1א4-ל הנוכנה ךרדב םהש ועדי םה ךכ .הבבס זא ,חילצי

 זא ,אל םא .שדחה עונמה תא רפשל אוה רתונש המ לכו

 העידיב תוחפל ,טוטרישה חולל םירזוח ,ארונ אל

 .עגפנ אל "אוסחד גז. אסאם גד" םשהש תמחנמה

 ,ןכו ,ואג\א 6005 אוה שדחה תוכמה קחשמ ,רומאכו

 .חילצה אוה

 תנש ףוס"עצמא תארקל תונוכמה ימלואל אצי \\6

 םינקחשה ,תועבצא וקיזחה \[[פוא גצ-ש ןמזבו ,6

 .תועבטמב תונוכמה תא ואלימו ,תועבצאה תא ונמיא

 שדחה ידמימ-תלתה תוכמה קחשמב תוסנתהל וצר םלוכ

 ל הנעמ תתל רומאש ,א(א תא ושעש םםישנאהמ

 היה אל /0-ש תורמל .וימודו א]1 1 תא א זא(ך

 ,דואמ בוט היה ןכ אוה ,םלשומ אל ןיידע אוהו ,םלשומ

 רבכ הז תא ונישע" לש השוחת הרשיה םג לכה לעמו

 וזו ."ידמימ-ודו חוטש רתוי הברה היה לכה זא לבא ,םעפ

 .הנווכה התייה

 בשחמל התיבה וכרד תא השוע \ו/גא00₪5 ,תעכ

 תוכמ קחשמל הכיחש ימ לכל תחנ תצק םרוגו ,ישיאה

 רשאכ וב וניחבתש ןושארה רבדה .ןמז ןומה ילמרונ

 ןיבל וניב ברה ןוימדה אוה הנושארל קחשמה תא וליעפת

 תריחב ךסמו ,הלילעה ,החיתפה יכסמ וליפא .אוא

 םיהדמש המ לבא ,ןפואה ותואב םיגצומו םימוד תויומדה

 ,תידמימ-תלת איה הביבסה םנמוא :םמצע תוברקה םה

 "ב ומכ תויוז הפילחמו ביבס"ביבס הענ המלצמה רשאכ

 טעמכ קחשמה תוריהמו ,הטילשה ,השגרהה ,\[:ך) ג

 רבדה ותוא קוידב םה תוכמה ישקמ .אוא לש ולאל םיהז

 עגרב ,הז לכמ האצותכו ,םינטק םייוניש המכ דבלמ

 ןקחש ינאו תויהו ,תיבב קוידב יתשגרה ,קחשל יתלחתהש

 לע יל וחלסת) יווקמה קחשמה לש ללכב ער אל

 .ןושארה קחשמה לע רבכ דואמ קוחר יתעגה (תועינצה

 הובג ףורגא :לכה ןאכ ואצמת ,םישקמהו תוכמה תניחבמ

 הטיעב ,הפירג ,הכומנו ההובג הטיעב ,ךומנ ףורגאו

 הצירה ךלהמ .תונגהו םילוגליג ,תוקירז ,תרקונס ,תבבוסמ

 שקמ לע תוריהמ תוציחל יתש ידי לע לעפומ םעפה

 הצירה שקמ םוקמבו ,ץורל םיצור םתא וילאש ןוויכה

 וילע הציחל ידי-לעש ,דמימרתלתה שקמ :שדח שקמ עיגמ

 תומדל ביבסמ לגלגתהלו תכלל ןתינ ,םייוסמ ןוויכ לעו

 תוכמה תא ואצמת ןאכ םג .םאתהב הענ המלצמהו ,ביריה

 רשאכ ,דחוימב תורדבמו תומילא ןה םעפהש ,תומייסמה

 ב הפלחתה תחאז5 | ווא["ה תאירק

 םיידוסה םידוקה ילב רשפא ךיאו ,קאס\'מ ץסטתפן ץ

 תא קחשל רתיה ןיבו ,לכה טעמכ תושעל ןתינ םתיאש

 .ףוסב םיכחמש רתויב םירעוכמה םיסובה ינש

 הלילעה
 תללוגמו ,דחוימב תירוקמ אל איה ,ןכבו ?הלילעהו

 רשע ותמצועב דכלש ,ירותסמ יטגרנא חכ הזיא לע רופיס

 ךפהו ,לע תוחוכ םהל ןתנ ,הירוטסיהה יבחר לכמ תויומד

 לא ,םודק ירצמ לא אוצמל ןתינ םהיניבש ,םילאל םתוא

 םירחבנ םיגיצנו ,הרוחש היגאמ תפשכמ ,ימור לא ,ודוו

 יאקירמא ודנמוק לייחו ,םידרונה םילאה ,הקניאה תכמ

 ךירצ ימ .תוכמ םיכלוה םלוכ וישכע .ךרדב העט טושפש

 ?הזמ רתוי

 רמואש המ ,א1א תא וזל ההז הטילשהש רבכ יתרמא

 .ןכ םג המרהמ גרוח אל לילצה .תמלשומ טעמכ איהש

 תא הנוב םצעבש ,בושח יכה רבדה הז רתונש המ וישכע

 וחילצה ללכב אוזפוא גצ םאהו ,הקיפארגה :קחשמה

 תויצטיגיד םע ידמימ-תלת תוכמ קחשמ רוציל םתמישמב

 בוט הארנ קחשמה :ןכ איה הבושתה .תוישונא תועונתו

 דע רפתשי ןיינעהש חוטב ינא לבא .ןייוצמ אל ךא ,דואמ

 ןוויכמ ,עיתפמ יד הזו ,תיתואיצמו הקלח העונתה .4

 .95 תונולח תחת אלמ ךסמ לע ןייוצמ לעופ קחשמהש

 ,טעמ ףיסומ ךא ,הבוח אל ללכב אוה ידמימ-תלת סיטרכ

 םיקיפסמ ךסמ ןורכיז הגמ 2 םע ,120 םויטנפ רשאכ

 .טלחהב

 דומח אוהו ,ןאכ רבכ תוכמה יקחשמ לש שדחה יבייבה

 ₪ ...לדגי אוהש דע וכח קר .דואמ

 .9ו - הקיפארג

 .93 - לילצ

 .96 - הטילש

 .95 - םייח ךרוא
 ןב ןמדירפ ןורוד ₪ יי

 ול מט
 0 ןיוצמ

 6  דאמ בוט
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 :אא- םיטי'צ
 םשמו הרזעה ךסמל רובעל ידכ =! ושיקה קחשמה תלחתה רחאל

 :םיאבה םידוקה תא ושיקה

 .ירשפאה םומיסקמל "תואירב"ה תמר תא הלעמ - וג!

 ."פגוז""ה לש חכה תא הלעמ - :ח0603לו קה

 ."ןואוצושש""ה לש חכה תא הלעמ - וס הוא

 ."גטטסע""ה לש חכה תא הלעמ - !וס!ס\ונהוג טה

 ."הוסחגז""ה לש חכה תא הלעמ - ו1וא6וטוטס

 .םינומירל תשומחת ףיסומ - הגל וסוו

 .שארב רודכ עוקתל םכל קשחתמ םא - ו

 רוזחל ידכ <חוטז ךכ"רחאו 66 שיקהל שי םידוקה תשקה רחאל

 .ךסמב תחא םעפ קר דוקב שמתשהל רשפא .קחשל

 :סשד'ז.גוא8-ר םיטי'צ

 :קחשמ תעשב םיאבה םידוקה תא שיקהל שי

 .עיגפ יתלב תויהל ידכ - טווח |

 .אירב רתוי הברה שיגרהל ידכ - טז

 .תשומחתהו םיקשנה לכ תא לבקל ידכ - 010841

 .לבגומ יתלב קשנ - 0%

 .תיטמוטוא הניעט - ס!יאוחוקץ

 .לימרתל םיצפח ףיסומ - סןגטקסו

 .ןמש תפסות לבקל ידכ - טוט

 .רמגנ יתלב ןמש - סוטטפטז

 .ףועל ידכ - סו

 .םיביריה תא איפקהל ידכ - טוזש וו

 .הציפק רפוס - טוטסטמטש

 .האלמה הפמה תא לבקל ידכ - 6

 .םייניב תונצס תוארל ידכ - 0190ז66מוהש

 ."היינשל םימיירפ"-ה תא תוארל ידכ -

 .תוטנידרוקה תא תוארל ידכ - 5

 .ידיימ תוומ - טווסחופוסח6

 :םינושה םיבלשל םידוקה

 ו

 01(סואח

 טןוזהגוה

 סןשחץסה

 טוזחו[|

01815 

 ס!והווהסז

 טו

 סוזה

 :ססגאמ אחפ5זסא תג( 2-ר םיטי'צ
 שי א-ה םוקמבש ךכ אא\וע ושיקה םינושה םיבלשל גלדל ידכ

 רפסמ תא שיקהל שי ץ"ה םוקמבו ,"קופס66""ה רפסמ תא שיקהל

 ₪218 אוה ןורחאה בלשה .בלשה

 :דסאופ חגזסתא- םיטי'צ
 ,המידק דחא דעצ ודעצ תשומחתהו םיקשנה לכב דייטצהל ידכב

 ,וצרתש ןוויכ הזיאל ,םוקמב םימעפ שולש ובבותסה ,הרוחא דעצ

 | .הרוחא וצפקו

 ובבותסה ,הרוחא דעצ ,המידק דעצ ודעצ אבה בלשל רובעל ידכב

 .המידק וצפקו וצרתש ןוויכ הזיאל םוקמב םימעפ שולש

 .תכלוה הרולש העשב םיליגרתה תא עצבל לק רתוי

 ."םימיירפה דמ" תא לבקל ידכב 1616 ושיקה

 :א8-' .םיטי'צ
 :קחשמה תליחתב םכלש םשה רותב םיאבה םידוקה תא ושיקה

 .ידוס בלשל השיג םכל רשפאי - .ו60ו6ג

 .ףסונ ידוס בלשל השיג םכל רשפאי - .קטחצוסמ

 :7767ר םיטי'צ
 תויהל ידכב ושואטס ושיקהו ּגוו"ה תא וא שוזן"ה שקמ תא וקיזחה

 . 00 006"ב

 .םייחה תא אלמל ידכב 06% ושיקהו שוזו"ה שקמ תא וקיזחה

 :דחמאו₪ 1057וד זהר טי'נ
 [יית:-ל 61495 הרושה תא ונש ילמיצדסקה ךרוע תרזעב

 םעפ יאש ףסכ המכ םכל היהיו קחשמה לש %גוט"ה ץבוקב

 .וכרטצת

 :אוסזס ת\6חא-ל םיטי'ז
 :םיאבה םידוקה תא ושיקה םכמש םוקמב

 .םילולסמה לכ תא םכל ךופהי - סט

 .סיכ ינפוא - 6ו6אטסט

 .םילולסמה לכל השיג רשפאי - 60

 תט-ה א 7 0-7 -

 -ל בותכל ןתינ ,'וכו םישדח םיפיט ,תופסות ,תורעה םכל שי םא

 חוה 6 6118100 .ח61 | :?לש 6-הוה]]

 ו ו ו ב ופי שבב ב 4 -

 טס \זטז" .

 וגס *נ900 *טס00 *קסוטה ןןכטפק" 6ם0\₪ 06 201 ₪261 (א66 ₪
 טהסא66 ב26 אש | בואם 0

 00 סוס \שט אש טס( אש6 66 ₪060 0 4
 טסט(6 00660' ₪40 0006 טאוב ₪6 \טאטוס 600
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 רצה

 ,תומד לע תויוכז םינוק ?דחא קחשמ לע םיליימ

 - לכמ עורגהו זעזעזמ קחשמ םע לודגב םיטבסבממ

 ,ץראב הידמיטלומב תוליבומה תורבחה תחא

 לש לבזה חב ונחנא המ .קחשמב עיקשהל הטילחמ

 !?םיקחשמה םלוע

 םעפב קחשמה תא י'תיארשכ ,הלחתהב
 'ש חוטב יתייה ,הנושארה
 רומשל ךלוה ,5קוסשמ וגא: דזהש 5ואופד שח 5וא
 ,ךכ-רחא ."ערצקב" רודמב דובכ לש םוקמ ומצעל
 יתעגה ,קמועל רתוי תצק קחשמל יתסנכנשכ
 .ןטקה רודמל בוט קיפסמ אל וליפא אוהש הנקסמל
 תויהל רמייתמ 5וס=מ אוג: דח= 5ואופדשמ 5וא
 ךותמ רשייה חוקלה ,יביטקארטניא הלועפ קחשמ
 .שימגה רעונה לילא לש ובוכיכב סקימוקה תורבוח
 אל והשימ םא :הנושארה היעבה הל תררועתמ ןאכ
 םיבישחמ אל רבכ םויה לש רעונה ינב ,בל םש
 עשפב םימחלנש סטייטב םירייוצִמ םילבמט
 לש רעונה תולילא רמואש בטומ וא ,ילילא .םילילאכ
 ,בוט לכב תוכרובמו תוריעצ תורענ ןה ,םויה
 .בלח ינדעמ לע תוסורהו םי-ידגב תובהואש
 ןלומ הווהמ אל ןמ-רדייפסש השקבב יתיא ומיכסת
 .תורחת םוש

 ,תרצויה הרבחה תומדב האב היינשה היעבה
 -יא והשימ םצחסהא קחשו85 ועו דואושסוה תארקנה
 רותב ,יל ונימאתו .אלש חוטב ינא ?הילע עמש םעפ
 יבויחה שומישה .הברה םתדספה אל ,ןכש דחא
 ויה הרבחה לש 60 חסושו-ה ירצומל יתאצמש דיחיה
 שדחה קחשמהו ,הריב תוסוכל תויתחת רותב
 .תראפתל תינועבצ תיתחתכ שמשי

 ,רייוצמ טסווק לש תיתעווז האלכה ןיעמב רבודמ
 תויומד םע חחושל איה וב הדיחיה תורשפאהש

 יקלח ראשל םד/םרוז אל וליאכ תוענ םהלש םייתפשה קרש תויטטס

 המכל הלילעה תא תובתנתמש הלועפ תויורשפא המכ ןיב רוחבלו ,ןפוג

 לש םימייוסמ םיעטקב .הדוקנ התואל םיעיגמ ףוסב םלוכש ,םינוויכ

 "לעב-שיבכעה-שיא םהבש ,ןשקא יעטק המכב םג ולקתת ,קחשמה

 ,קר .םויה תא ליצהל ידכ ,םירעוכמה ויבייוא לע רובגל בייח שיבה-לזמ

 לש םינשיה זגהו-ה יקחשמ תא םיריכזמש הלאכ ןשקא יעטק םע ,המ

 ,הלאמש זוזל ,הנימי זוזל ךירצ היה םהבש ,םינומשה תונש תליחת

 ומלוע לכ םע דחיב ,ףרשיהל לוכי ידיצמ םויה - רמגנ הז הזבו ,תוריל

 ְ .רייוצמה
 המליש העורג הרבחש הדבועה תא ונלביק .הפיו בוט לכה ,ןאכ דע

 תמ אל .עורג קחשמ התשעו ,שיבכע הזיא לבקל תנמ-לע בר ןוממ

 ,תילארשיה יצרא-דה תרבח :יתימאה קושה עיגמ ןאכ לבא .םלועה

 הידמיטלומה תורבחמ תחאכ המצע תא תססבמ הלא םימיב שממש

 הרכש וליפאו ,תירבעל קחשמה תא המגרית ,ץראב תוליבומהו תובוטה

 שיבכע ירוק
 התייה וז ,פ8זהסא קחשו55 תניחבמ .ילוקה דוביעה ליבשב םינקחש תווצ הברה ךכילכ בותכא ינאשע ידכ ךירצ םילדחמ הפכ

 תא הנק אל ל"וחב דחא-"ףאש רחאל :םיימשהמ הילע הלפנש הנתמ

 םע ומיכסה הפוריאבו ב"הראב הדימיטלומה ינותיע לכו ,הלש קחשמה

 םע עיגמ שדוקה ץראמ לבמט הזיא םואתפ ,ילש תויתחתה תיירואת

 יאדווב אוה .עצבמ ריחמב םוגרתה תויוכז תא הנוקו ,דיב תובו'ג המכ

 רחאלש םכתיא ברעתמ ינא לבא ,תמלתשמ הקסיע קפד אוהש בשח

 םהש ובשח יאדווב 8 לש םישנאה ,תלדה תא רגסו םיידי ץחל.ָאוהש

 אל קחשמה :העפות הל תנמתסמ ןאכו .רוויעו םימת ילארשי דוע וקפד

 תונידמל ולש םוגרתה תויוכז תא רוכמנ ,היעב ןיא ?םיל רבעמ חילצה

 רשאכ תובהלתמש תוחפשמלו ,םהלש םייחהמ תוניבמ אלש תונטק

 ןמזב ,החווצ וזיא עימשמ םלהש שדחה רטסאלבדנואסה לש לוקמרה

 טבמבו יניצר ןוטב ול חוודמ אוהשכ ןכשה לע תורבלפ השוע אבאהש

 "לו טונרטניאל רוביח םע יתימא הדימיטילומ לאובריו"ה בשחמ לע רדוח

 קחשמ םע קחשיו בשיש ,דליל הנק וישכע קר אוהש "ספספו והא

 תירבעב רבדמ הז לבא ,ןימאת אל התא ,םייח"ש שדחה ןמ-רדייפסה

 "!תוארל בייח ינא ?הלאוו" - "!רייוצמ טרס ומכ

 ₪ .תאצל דואמ השק ,תאזה הרצהמ

 םוצעל ךכ-רחא .תמאה ןעמל ביבח יד החיתפה טרס .20 :הק"פארג
 .םייניע

 "גאס דחפ ס56הח ₪055 ז00...אסד" ,2 :לילצ

 !הנש 17 ינפל ...ןאכ יתייה רבכ .0 :הטילש
 .םיפלטעל רובעל רשפא דימת :םייח ךרוא

 | = תו ו ]| - ]|

 ּגְצֶק
 - ספואמ ספא

 2610 200ו113010ב 60 לם
 דוע .קשנ ילכ רופסניאו תורתסנ תותלד ,םישפוטמ םיבייוא דוע ,םוד ןונגסב קחשמ דוע

 ןבצעמ רתוכ דוע ,הצוחה ךרדהו תוחתפמה רחא דוצמ דוע ,םילושכמו תונכס ,םירשג
 .תויונחה יפדמב קבא הלעי חטבלש

 הירתוכבו ופ 50-ד\/החה₪= תרבחב תורחתהל תוסנמו תוכישממ םיקחשמ תורבח
 תניחבמ - תטלחומה ותמאתה יאב הז רצומ טלוב ,קושבש םייוקיחה לכ דצל ךא ,םילועמה

 חטבלש קחשמ הארמ יתפריצש ךסמה תדיכלב דדוב טבמ .תויקחשמו קשממ ,הקיפארג
 ילכו ןיעל םיארנ םיעבורמ םילסקיפ ,הדבכ היצמינא - תוחפל ירישעה ותדלוה םוי תא גגוח
 ןיינעמה המש דבלמש ,תחתפמה הרבחה המצעל הבשח המ רורב אל .ןבאה תפוקתמ קשנ
 .(!( 60571 !ס8 גח0 ₪ז8 ומכ םיקחשמב) רבעב םג המישרה אל ,(20זו0ו8)

 שממ ,"קחשמה תא תונקל אל"ה לע שגד םע ,קחשמה תא תונקל אל אנ ,הרקמ לכב

 ₪ .םיבאשמו ףסכ לש זובזב

 .םויכ םיקחשמה ראש דיל בוט בשוי אל טושפ - 10 :הקיפארג

 .הידמיטלומה יטנמלא רתי ומכ ,רתויב שלח - 14 :דנואס

 .ךסמבש םידדובה םיעבצה 4 ללגב ילוא ,דואמ ריהמ - 80 :הטילש
 2530 - לוב עלוק טושפ רצומה םש - 0 :תויקחשמ

 - ?נש סיסבב רךאשנ

7 8015811 
 הצובק רוחבל הז דמחנ המכ - יליבשב םידחוימ םירתוכ ויה דימת טרופס יקחש מ

 יאסינט וא חיטבמ לסרודכ זכר לש וילענ ךותל סנכיהל ,םלועב תובוטה תוגילהמ תפדעומ

 ,ףייעתהל ילבמ םכילע בוהאה טרופסה תיירוגטקב קחשל ,רלוד 4000"ב יקיינ לעונש ריהמ
 היזיוולטה ינשרפו גאושה להקה תואירקמ תוכשוממ ןילרדנא תוקירז תלבק ידכ ךות
 ?םיבהלתמה

 ,לובסייבה תויורחת - בשחמה ינקחש לכ ידי לע דחא הפ בעותמה טרופס קחשמ שי ךא
 ?סיסב רודכ - תירבעב וא

 וא עגר אוצמלו תוסנל ,הז גוסמ רתוכב קחשל בוש םתרזחש םכל הרק םימעפ המכ
 41 תיאדו העידי ךות ,םיריהמה ואדיוה יעטקו השיערמה החיתפהמ קלדיהל ,םיניינעמ םיינש

 , ?טעמ תונהל םידמוע םתאש
 ףפועתמ רודכה - הרוק הז החיתפה תכמ רחאלו שרגמל םינקחשה תיילע ףוסב דיימ ,זאו

 תא אצומ התאו קחורמו הובגל ךפוה המלצמה טבמ ,ךתדימע םוקממ םירופס םירטמ
 תורשע לש לועפתה ךרדו םידילקה לש הרכה ילב ,הנעמ אללו רועפ הפב דמוע ךמצע
 הקיפארגה .ללכה ןמ אצוי אל אוה הז רתוכו לובסייבה יקחשמ לכ םה ךכ .שרגמבש םינצאה

 תחתמ תדרוי תויקחשמה - הטבחה רחאלש עטקה עיגמשכ ךא ,םינייוצמ טושפ דנואסהו
 .תילמינימ תוניינעתהו דירחמ ישוקב ,ספאל

 םירתוכ הָמכ דוע הזה רודמב תוארל םידמוע םתאש (רקשל אלו) םכל חיטבהל לוכי ינא

 ₪ ..דואמ בורקב ןונגסב



 סייגמ ןקחשה :הככ ךלוה בשחמל כזה יקחשמ בור לש רכומה טירסת
 םתוא חלושו ,בוט לכב םתוא דייצמ ,םיצימא םירוביג לש הרובח ומצעל
 בטימ יפל .ינתמיאו ךורא ךובמ הזיא לש תוליפאה ויתוליחמ ךותב קומע שופנל
 אלש ,םירחא םילפש םירוציו תוצלפמ רופסניאב ץצופמ ךובמה ותוא ,תרוסמה

 לש הרובח התואל תוכחל רשאמ ,םייתצלפמה םהייחב רחא רבד םוש םישוע

 ףוספוס םה רשאכו .קופדל ילב התיבה םהל םיסנכנש ,עצב יבאת קדצ-ישוע
 .הליחתמ הגיגחהו ,רגינ םדה ,תוחתפנ תוליגמה ,תופלשנ תוברחה ,םיעיגמ
 ,םיבוטה ה'רבחה לש םנוחצנב םייתסהל רומאש ,ברקה רחאל ,ךכ"רחא
 דוע ,וירחאו ,ברק דוע עיגמ ,םקנרא תא םיאלממו ,םתונמוימ תמרב םילועש
 אצמנש ,ןרותה לודגה סובה לש ורות עיגמ ,ףוסבלו ,ברק דועו ,ךובמ דועו ,ברק
 יארחא סוב ותוא ,ללכ ךרדב .םלוכמ השקהו לפאה ךובמה ךותב קומע יובח
 אוה וישכעו ,המוסק הכלממ וזיא לע תיחנה אוהש ןודבאו תודבע תונש יפלאל
 *ףוע ותוא ומכ ותוא דפשת הצימאה הרובחה רשאכ ,קזח התוא לוכאל דמוע
 .יתנוכשה רפוסבש הינדעמה לש הניפב תחנב ול בבותסמש לירגב

 רתויב תובוטה תורבחהמ תחא ,₪1/1.1.8006 תרבח הל העיגמ ,וישכע ךא
 םידיקפתה יקחשמ לש תואשילקה לכש השוב אלל הריהצמו ,םויכ קושב
 השקבב ולבק :התשע ןכא איהו .ןודינב והשמ תושעל ןמזה עיגהו ,הילע וסאמנ
 -רוטלומיס-היגטרטסא"ןשקא אש"ה קחשמ ,םשאספסא את:ץשא תא
 אוהו .םויה דע ונרכיהש המ לכמ ירמגל הכופהה הרוצב ולש תא השועש ילכלכ

 .בוט הז תא השוע
 עגונה לכב דובכ לש דמעמ המצעל הססיב ₪111.78606 ,םינשה ךשמב

 ללחה תא אלמל דימת וגאדש ,םידומח םייגטרטסא הלכלכ"ירוטלומיס תריציל
 דואמ הברה .םהלש תוניצרבו תודבכב ורצי וימוד ראשו 51א1 1[6'צ-ַש קירה
 חור בשמ ₪011 800 לש "ז11₪\[ת"-ה יקחשמב םיאור ןיידעו ,ואר םישנא
 םעו .םויה לש םיברה הלכלכה יקחשמ לש חיחצה רבדמב ירוקמו ןנערמ
 -ה יקחשמ ראש םע רישי ןפואב ותוא ךיישל ןתינש ,שאסשסא אז :ץתח
 המצוע בר לצופמ"ןגזמל ךפה ןנערמו לילק חור בשמ ותוא ,םהינימל דואו
 ,ךפהמ ןאכ רבוע א "ה םלוע קר אלש ינפמ ,סוס תוחוכ 10,0007ו טלש םע
 .תיניצר םינפ תחיתמ ןאכ רבוע ד%1₪:11-ה םלוע םג אלא

 ד הטאומ טאסשסא ארקיהל םג לוכי היה כשאשמסא אץאא ,סלכ'תב
 םיכובמ לש תוכרעמ להנל איה קחשמה לש הרטמה .בל םש היה אל דחא ףאו
 רתאה תיינבב רבודמ .0-ה םלוע ךותמ רשיה םיחוקלה תומוקמ ראשו
 .להקה לומ רתאה תלעפהה ,ןבומכו ,תילכלכ הדובע ,םדא חוכ תקזחא ,ובוציעו
 ירדחו ןומטמ ירדח ונל שי ,םיחותינ ירדח וא קנע-ילגלג םוקמב ,ןאכש קר

 םירלוד םוקמב ,םינוקרדו םימסוק ונל שי ,םיאפור וא םינציל םוקמב ,םייוניע
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 םישנא וא תורשואמ תוחפשמ םוקמבו ,םימולהיו בהז יקש ונל שי םיק'צו
 םא ךא ,עשרה תא רגמל םיאבש קדצ ימחול לש תורובח ןאכ ונל שי םילוח
 הזה קחשמבש ,ייתובר ,רמוא הזו .לודגב התוא ופטחי םה ,הרושכ ךלי לכה
 תאש ודותו ,םישקובמה תמישרב 1 'סמ תא .לודגה ערה תא םיקחשמ םתא
 .ןונגיסב רחא קחשמ םושב םתישע אל ןיידע הז

 אל עצוממ ךובמ טילש לש םויה רדס ,םיבשוח יאדווב םתאש המל דוגינב
 ןעמל .עשפמ םיפחב םימחר תרסח תוללעתהו ןוממה תריפסב קר בכרומ
 םיצוחל רתוי הברה רזכא ךובמ טילשכ םייחה ,תובורק םיתיעל ,תמאה
 םימק :המגודל םוי הנה ,יל ןימאמ אלש ימלו ,םוקאו תזיראב המרטספמ
 תוצלפמה רפסמ תרזעב ,זאו .םייוסמ רוזיא שובכל םיטילחמו ,רקובב
 תא תונבלו ,ךובמ רופחל םיליחתמ ,םהל םירמואש המ תא תושועש תותוחנה
 רדח ,ןוממ ןסחמ ,בהז הרכמ :תיתלחתהה ותלועפל םישורדה םירדחה לכ
 ,ךכ-רחא .םיחרוא וילא "ןימזי"-ש ,ישפוחה םלועל רעשו ,תוצלפמל החונמ
 ןיא) ןוזמה ליבשב הרגדמ םג םינוב ,הצואת רובצל םיליחתמ רשאכ
 םינוש םינומיא ירדחו ,םיחרואל תונוש תודוכלמ ,(המדאל תחתמ סדלנוד'קמ

 ,םניחב תודבוע אל תוצלפמהש ,רוכזל םג בושח .תוצלפמה יכרצל ומיאתיש
 םאתהב םירפושמ היחמ יאנת ,תישדח תרוכשמ :תושירד שי םהל םגו
 ?ףסכ םיגישמ ךיא .תובוט תוצלפמ ויה ןה םא לג-הנולב ףיכ םויו ,םתחלצהל
 םיסנכנש םימחול (תגירהו) תזיזב וא ,תורכמ דוע תביצח :םיכרד יתַש שי
 תא חיכוה ךובמה טילשו הדימב :םוסרפה טנמלא תא םג שיש ןבומכו .ךובמל
 סטייג ליבש הירפמיא ומצעל חתפל ליחתהש דחוימב לפש רוחב רותב ומצע
 וצרי רתוי "תודבוכמ" תוצלפמ :האצותה .וינפל ךלי ןבומכ ומש ,הב אנקמ היה
 ,התוא קיספהל וצרי רתוי םיחלצומ םירוביג ,ינש דצמ לבא ,הגיגחל ףרטצהל
 תוצלפמ = רפושמ ךובמ = ףסכ רתוי = םיקזח םירוביג .הנווכה קוידב וזו
 .דעל ךשמנ לגעמהו ,םיקזח םירוביג = תוקזח

 דצה םצעב אוהש ,קחשמה לש ילכלכ"יטרטסאה דצב ונלפיט ,ןאכ דע
 תריווא תרצוי ,ךכ-לכ וב ןחינ פא-ש יתימאה םסקה תא ,לבא .ולש יזכרמה
 ,קחשמה לש םינוש םידמימ ןומהב יוטיב ידיל האבש האלפנה "ה
 ירוקמהו ,ןושארה טנמלאה :1'זזא\ו1ת קחשמ דועמ רתוי הברהל ותוא םיכפוהו
 לש ונוטלש תחת תצלפמ לכ לש הפוג ךותל "סנכיהל" תלוכיה אוה םלוכמ
 ,םוד לייטס תידמימ-תלת תיווזמ ,הלש תוארה תדוקנ תא לבקלו ,מ"השה
 "ה טנמלא .טילשה ידי-לע הנבנ התע קרש ךובמב םימחלנו םיבבותסמ רשאכ
 ,םירוביגה ,תוצלפמה לש םוצעה ןווגמה אוה תוחפ"אל בושחהו ,ינשה סא
 שיגרי עבשומ םינוקרדו םיכובמ בבוח לכ ,םתיא .עיצהל א -ל שיש םימסקהו
 | .תיבב קוידב

 ויה אל םלועמ תוצלפמ ,דחוימב םיקזח םיבשחמ ילעבל .90 :הקיפארג

 .רתוי תופי

 !רחרחלו ,רישל ,ןגנל תועדוי םג ןהו .55 :ל"לצ

 .הדובעה תא השוע תמאבש הז אוה קשממה .95 :הטילשע

 .תויכשמהו ןוויג :החלצהל יתימאה דדמה .96 :ם"יח ךרוא

 .95 :לילצ
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 לומ תבשיו רמאוחה תא הבי תנניע ,תרבוחה תא תארקש ירחא
 יל .רמגנ אלש קחשממ תונהל לוכי התא - תועש המכ ךסמה

 ...הער אל הקטיע תיארנ תאז

 יצרא-דה ידיזלע קוושמה ,0\₪אג8% קחשמ

 תידמימ תלת הקיפארגב רושיק יעטק לעב וניה ,הידמיטלומ

 קחשמה לש לילצהו הקיפארגה יכ ןייצל שי .רתויב המישרמ

 תועוצרמ היונב הקיזומה השעמל) ללכב םיער אל ומצע

 תכרעמב התוא עומשל ףיכב רשפאו תוילנויצנבנוק רוטילקת

 שודיח ןיא קחשמה ןכותב ,תאז םע .(תיתיבה ואירטסה

 אל וכביסו דמימ תלת ופיסוה ,םז]אם-ה תא וחקל ,ישממ

 .םיניינעה תא טעמ

 .םייתעש תוחפל עיקשהל ךירצ קחשמה לע טלתשהל ידכ

 הלילה לכ תא ףורשל תולקב רשפא העקשה רחאל ,תאז םע

 .וקעצי םירוההש יאנתב רמגי הז םגו ,בשחמה ךסמ לומ

 ?םצעב הז המ זא

 יבגל תובושח תוטלחה לבקל ךירצש לודג דקפמ התא

 ,םחליהל יתמ ,לשמל .ךדוקיפ תחת םיבר םילייחו םיחרזא

 תורכמ רתויש המכ תונבל-בושח יכהו לכואל גואדל יתמ

 .םמויקב הנתומ קחשמה רשא תכתמ

 ךסמב ךמצע תא אוצמל לוכי דואמ רהמ התא ,תכתמ ילב

 .(הקיפארג תניחבמ ער אל ךסמ אקווד) קחשמה לש םויסה

 םע םימדוקמש םירות לע ססובמ) םדקתמ קחשמה רשאכ

 קר 51א[א| 611צ-ב ומכ - ךמצעב םדקמ התאש וא ןמזה

 םתוא םירעל םג גואדל ךילע ,(ןמז דמימ לע רבודמ םשש

 היסולכואה תא ליכאהל ךרוצב אטבתמ הזו םיקמ התא

 רישע רוזיאב םירע תונבל דיפקהל שי ןכל ,ךתוירחאבש

 ןתינ ,םסוק ךתושרב שי םאו םוריח ירקמב תאז םע ,לכואב

 .(!??אל ,דמחנ) םיעלסב םג םליכאהל היהי

 זאו ,היסולכואה םע תויעב תולגתמ ידימ תובורק םיתיעל

 תא) הריבעהל ,לכואל גואדל שי תומחלמב קסעתהל םוקמב

 םישנאל תתל טושפ וא ןוזמב רישע םוקמל (היסולכואה

 תא ךירצ אל םיבוט לזרב תורכמו אבצ ךל שי םא) תומל

 .(!םיקיעמ םתס - םיחרזאה

 תועצמאב הנושארה ,םייקתהל תוירקיע םיכרד יתש ןנשי

 תיביסרגאה - היינשהו "תורעמ תייגולונכט"ו םיחרזא

 אבצה תועצמאב םירעו םיחטש שוביכ ,ידיזלע - הפידעהו

 .ואצמ רבכ םירחאש תכתמ תיירכו

 היצנגילטניא"ה אוה קחשמב םיידוחייה םירבדה דחא

 ,ךידעצ תא תופצל בשחמל תרשפאמ רשא (41) "תיתוכאלמה

 יתאצמ אל יכ ,הרדגהב הנוכנ היצרופורפ לע רמוש יתייה לבא

 המרה תא תושקהל תורשפאה ןיבל וז הנוכת ןיב לודג לדבה

 .םירחא םיקחשמב גוהנכ

 ןתינ אל קחשמ תועש הנומש ירחאש תודוהל בייח ינא

 יכ הדבועה רואל דחוימב ,תועתפהה לכ תא יתיאר יכ רמול

 .םיירשפא םילולסמ הנומש ךותמ השולש לע יתרבע

 ךורא ךוותל העקשה אוה הז קחשמ יכ רמול ןתינ םוכיסל

 "ו 00% ישנא םא קפס .הבר תונלבסב ךרוצ שיו ,(דואמ)

 רמול רשפא תואדווב לבא ,קחשמל ורכמתי 6

 .הז קחשמ לע וגנעתי סזנאש-ה ישנאש

 ץלמומ קחשל םיליחתמש ינפל - הבושח הצלמה

 קחשמל תפרוצמה תרבוחה תא בטיה אורקל רתויב

 החלצהל םיבושחו םיבר םיזמרו םיפיט םנשיו רחאמ

 ,תרבוחה תא חותפל םילצעתמ םא .קחשמהמ האנהו

 ,ישארה ךסמה לע הלאש ןמיס תרוצב ןוקייא ונשי [[=
 יחרכה עדימ תלבק םשל םעפ ידימ וילע ץוחלל ץלמומ

 .קחשמב החלצהל

 .90 :הקיפארג

 .םיטקפאב רפשל רשפא .85 :לילצ |

 .ןךבוסמ קחשמ .80 :הטילש |

 ןומהו דומלל הברה ,אורקל הברה .90 :םייח ךרוא

 .תועתפה ןומה ₪

 רש
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 םיגהנ תויהל םיכירצ םחא ,קספ םשב ףרוט קדייחמ תומל אל ידכ

 קחשמב וקחשתשכ לבא ,רזומ תצק עמשנ הז - ןוכנ .םירשכומ

 הקיטויביטנא םע םיגרוה םיקדייחש הזמו ,ןויגיההמ וחכשת הזה

 בכוכב תגשגשמ הבשומב עגפש קדייח אוה ,רבתסמ ,קסס

 הכשמ הבשומהו ,תורכמב הדובעמ וסנרפתה בכוכה יבשות .ויא

 תאו ,גשגשמו שדח םלוע ושפיחש םישנא ינומה הילא

 .רצי אוהש תויונמדזהה

 דחאב םיחדקמה ועגפ וב םוי ותואל דע הגשגש הבשומה

 .ישפוחל ותוא וררחשו ,םס םשב קדייח לש ץברמב תורכמה

 ובש יארונו ינלטק ,ינתמיא ץורמ חתפנ ,ךליאו עגר ותואמ

 תיללחו תרובעמ לכב םשפנ לע םיחרוב ססוגה בכוכה יבשות

 .תירשפא

 תיללח לע דחא יונפ םוקמ קר ראשנשכ ליחתמ קחשמה

 .בכוכהמ תאצל הלוכיה הנורחא

 גהנה הכזי - םייחב בכוכהמ תאצל - וז הנורחא תורשפאב

 ץורמב חיכוהל לכוי אוה וירושיכ תא ,םלוכמ רתויב רשכומה

 םייחב ראשיי חצנמה קר וב ץורימ ,םלוכמ ינלטקהו ירזכאה

 .ססוגה בכוכב יטיא תוומ תומל ורתווי ראשהו

 ...קחשמל םיסנכנ םתא הפ

 תושעל ידכ ,םייחתב ראשיהל תנמ לע חצנל םיתרכומ םתא

 םיעיצמ ותוא רחבמ ךותמ בכר ילכ רוחבל םילוכי םתא תאז

 םיריהמ םיבכר תויהל ובסוהש תוינוכמ םה הלא בכר ילכ ,םכל

 םינוש םיעבצב ,םינטק ,םילודג ,םיהובג ,םיחוטש ,םידחוימו

 .תונוש תולוכיו

 ,בכרה לש תולוכיה טרפמ גצומ םכל עצומה בכר ילכ לכ םע

 םג ןתינ ןכזומכ .ויתופדעה יפ לע ךורעל ןקחשה לוכי ותוא

 .םיעצומ םילולסמ ךותמ ,ץורימה לולסמ תא רוחבל

 יאנתב - רתוי) רתוי וא דחא ןקחשב ,קחשל ןתינ הז קחשמ

 ךרד וא םדומ ידי"לע תשר ךרד וא ,('דכו קיטסיו'ג םכל שיש
 .טנרטניאה

 ,ססוגה ויא בכוכה תובוחרב ,יתרכזהש ומכ ,שחרתמ ץורימה ;*

 ידי-לע ויתונורשכ תא לצנל גהנל םירשפאמו םיבוט םישיבכה

 רשאכ ,םיניינעמ ךרד ירוציק ידי-לעו ,ךתוא תוזרזמה תוצפקמ

 השדח ךרדל ךתוא האיבמה הצפקמ לע הלוע התא ךרדה עצמאב

 .ךרדה תא ךל ךיראהל וא רצקל הלוכיה

 תא תראתמה הוצק תרבוח םע ,כ-אסוה"כ עיגמ קחשמה

 ,בכרה ילכל םינושה םיכרעה תריחב ,םישקמה תויורשפא

 .המצע הנקתההו ,קחשמה יבצמ ,בכרב הטילש

 תשמתשמ הנכותה יכ רהצומ קחשמה לש ותזירא לע

 קחשמה תמר תא םיאתהל תנמ לע תיתוכאלמ היצנגילטניאב

 .וז ןוגכ תלוכיב ונלקתנ אל ךא ,קחשמה לש תלוכיל

 דירוהל תעכ עיצמ שש טפופס טסו :הרבחה לש רתאה

 םיבכר ,םישדח םילולסמ תרוצב קחשמה לש תושדח תומר

 תוארהל קחשמל תרשפאמה השדח דנואס תייגולונכט ,םישדח

 תרש הרבחל שי ןכ-ומכו ,ולש דואמ תובוטה דנואסה תולוכי תא

 םילוכי םינוש תומוקממ םינקתש ובו ,קחשמל שדקומה דחוימ

 .טנרטניאה ךרד וידחי קחשלו שגפיהל

 תסריג עיצמ רתאה םיטבלתמ ןיידע רשא םכמ הלאל

 תא שוכרל וצורתש ינפל תוסנל ולכות התוא קחשמל 51 ג

 ...קחשמה

 לש בוציע אוה הרבחה רתא עיצמ ותוא ןיינעמו ףסונ רבד

 רשא םינקחש םתואל קר ףקותב וז העצה ..םכלש תומולחה בכר

 עיצמ רתאה ,3םכ 50610 ומכ דמימ תלת תונכותב דובעל םיעדוי

 םכיתומולח בכר תא בצעלו ,0א1 יצבק דירוהל םכל

 .םירחאל הז בכר עיצהל םילוכי םג םתאש ןבומכ .דבל

 השדחה א[א[א תיגולונכטב שומיש עיצמ קחשמה

 תומיהדמ תולוכי תרשפאמ וז היגולונכט ,לטניא לש

 .הלא ןוגכ םיקחשמ יבגל

 ,הריבס הקיפארגה ,בוט ביגמו ,ריהמ קחשמה

 .תנייוצמ החיתפה

 .7 :ילש ןויצה !!!!קחשמה תא בהא ןטקה יחא

 וניא :סס ,א₪0!1 8056 ומכ םיקחשמל האוושהב

 ,הקיפארגה לש רופיש תרזעב ךא ,ןיידע יניצר הרחתמ

 .הרחתמ תווהל לכוי

 יי -| -]

 אבש טקשה בלשב רבכ !בוש תאז השע "עס" הנכותה תיב

 ליפיש שדח המרופטלפ קחשמ לע םירוביד ויה ,הרעסה ינפל

 קחשמה ו-501 תרבח לש קחשמה ,געחוגח תא םיילגרהמ

 תודיריו תוילע ידכ-ךות ,דעצש ךכב דובכל ץראב הכז תגץחוהה

 .הנורחאה הנשב רתויב םירכמנה םיקחשמה תשמחמ דחאכ ,תולק

 תיחנתש הכמל התפיצ אל "םטסיסיטלומ גאב" ץראב הציפמה

 !.סחואא םיארוק קחשמל !ףוסבל העיגה איה הנה ךא ,האבה הרעסה

 ."הידמטלומ יצרא-דה" ידיזלע קוושמה תומרופטלפ קחשמ אוהו

 םה ,םהלש םיבו םיקחשמ ונסעל רבכש ,קחשמה ירוביג

 ונכלוהש םירוציל רשק לכ ןיא :ןוכנ אל וניבת אלש ,אל .םילולמנה

 לש ינשה הצקב ןיתממה םתיבל דעו תקרוחה ץעה תספוקמ םינש

 לק ןוימדו תקרוחה הספוקה אוה רמשנש ידיחיה רשקה .םלועה

 ?ןדחפ המל .םלועב ןדחפה לולמנה - הלילעה רוביג ןיבל םניב

 אוה .םיהבג דחפ ול שי ךא ,םיצע תורמצ לע ץפקל ךירצ ןכסמה

 הידגרט ,רוציקב ...שאמ עתרנ אוה ךא ,םינוקרדב םחליהל ךירצ

 םירזוח ,"!סמ-אס"זו "16ו% 00" םירכומה םילילצה .ןווי חסונ

 םג ומכ ,בשחמה קיפמש לוקה יצורע 16 לע רתוי בוט םיעמשנו

 .ןדחפה לולמנה דובכב גציימ התוא והשמ תסאובמה הכילהה

 ךא ,םיקחשמהמ 99%"ב ומכ ,בלש לכ םייסל איה םייחב ותרטמ

 םתוא ךפהש ףושיכמ םילולמנה וירבח תא ררחשל וילע ךרדב

 םיעקרב דייוצמ ןוגיו ןואכיד לש הז ףסוא .םה םג םילכסותמל

 דואמ לבח .יוקיחל היוארה העונת תוריהמבו םיביהרמ

 תושירד .עטרקל הליחתמ הגוצתה ,קחשמה ןולח תא םילידגמשכש

 קחשמה ירצויש תורמלו ,תיבויח הרוצב תוילמינימ ןה קחשמה

 .דוע שפחל הסנמ ןיידע אוה ,ןורכז טייבגמ 16"ב דייטצהל םישקבמ

 קיפסמ שיו) םירותפכה תועצמאב קחשל ןתינ קחשמה תא

 תולועפהמ המכ לע רותיו ידכ-ךות ,יוגיה תידי ידי-לע וא ,(הלאכ

 .תושעל דמל רוציהש תומישרמה

 תונויסנ רופס"ןיאב תורבוע קחשמה לש תונושארה תוקדה

 ךכ ,אגעוההח"מ הבוטל םירוכזה םינטקה םייאה לומ לא תודרשה

 יוקיח והזש השגרהה תלבקתמ עגרלש

 .תוריכמה דעצמב ליבומה לש בולע

 ררבתמ ,קחשמה לש תואבה תוקדב

 ריוואל רתנל ןתינ יכ עצוממה ןקחשל

 הציפקה שקמ לע תפסונ הציחלבו ,חצה

 זוחאכ בבותסהל לסקופמה ונדידי ליחתמ

 בוביסה תא יתיארש חוטב ינא .ףוריט

 רכומה בוביסה והז !ןכ ,הא ...והשפיא הזה

 לוז תא םירכוז .2001 קחשמהמ הצמישל

 -דמצה ץפינ הב ךרד התואב ?הלוז ותרבחו

 םג ךכ ,םיצייבה תופילק תא הזה דמח

 היה המדנ םאו .השוע "סקאמל"ה ונריבא
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 .ירה ,סיבוטו םיבר םיקחשממ תונויערה תקתעהל ףוסה עיגה יכ ונל

 רופתל קחשמה ירציימ וחכש אל שודנהו עשרה "סוב"ה תא םגש

 םילוכי קחשמה תא .רסחב תויתריציה שוח הקל םהב תומוקמב

 לכ תא סורהל וא ,הנהמהו השקה ךרדב םייסל תוסנל םינקחשה

 רתאב ."ץ%עשוס888" תרבח לש טנרטניאה רתאב רוקיב ידי-לע ףיכה

 .קחשמב תומדקתהל םיפיט םג ומכ ,תובר תוישומיש תוצע ןנשי

 ירה ,רתאה לש םייברקל ,המינפ רתוי בוט לכתסמש ימ לבא

 םינומט ,ריהמה ומויסל ךרדה תלילסלו קחשמה תצירפל םידוקהש

 םיפלקה לכ תא ףושחל לבח אל .לכ יניעל הווסמו השוב לכ אלל

 !?ךכ-לכ םדקומ בלשב

 םינקז לע בוהאה גהנמכ םיצפח ףוסאל תלוכי לולמנה ונדידיל

 עבוכה :תונושו תודחוימ "תולוכי" ול ףיסומ ,ללשהמ ץפח לכ .םיבר

 ריזחמה ינלטק גנרמובל אוצמ תעל ךפוה ושארל שבוח אוה ותוא

 עבוכ .םיתייובמ םילולמנל םתוא ךפוהו םרוסל םיערה םירוציה תא

 ול רשפאמ ,רשואמה "סקאמל" אצומ ותוא ,ריוואב יולתה םסוק

 לכמ "קב-םאק" השעש סואמהו רכומה םסוקה תא שוגפל

 תשולש" קחשמה לע הבתכ האר) הז םסוק .םינשיה םיקחשמה

 ךשמהב "סקאמל"ל רשפאי (בככמ אוה םש ,הז ןוילגב "םיגניקיוה

 - תפחרה ונדידיכ ריוואב ףועל ,ץפנ יעבוכ קורזל ,םירשג םיקהל

 .ולאכש םישטולמ םימסק רפסמ דועו ,"ןמייר"

 הלועפ איה רוזחימ" :הביבסה תוכיא ירמוש םירמואש ומכ לבא

 תועש .קחשמה חיכומ םג ךכ ,"ךורא חווטל תויבויח תואצות םע

 לצליצ רשא דע ,יבשחמו ינא ,דחי ונרבע תוקתרמו תובר קחשמ

 עודמ ןיבה אלש ,טיבמוז ךרוע הז היה .וז הילידיא עטקו ןופלטה

 רכממ הזה קחשמהש רבתסמ .ןמזב וילא תועיגמ אל תובתכה

 תאצל תורשפא ןיאש קחשמב יתקחיש" .ליגרה רדגמ תאצוי הרוצב

 קחשמה לש יתימאה ןחבמה .אוושל .ביגהל יתיסינ ",ונממ

 אוה םא ןיינעמ .תויונחב ףדמה לע ולש םייחה ךרואב אוה "סקאמל"

 !?"ןמייר" לש אישה תא רובשי

 | = ןח וק ישומ - | - |
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 םיגניקיו השולש לש הרובח דואמ תוקוחר םיתיעלש ,תדמלמ הירוטסיה 1

 ללחה תניפסב םיאלכנו ,לפש יטקלגזרטניא לבנ הזיא ידי-לע םיפטחנ םיערפומ

 לש וינרופיצמ טלמיהל םיחילצמ םג השולשה רתוי דוע תוקוחר םיתיעלו .ולש

 תללוכה ,תדבוכמה ללחה ילבנ תליהק לכב געלל התוא םישלו ,תיללחה האלחה

 הנורחאה םעפה ,בטיה רכוז ינא םא .סטייג ליבו ,גרובה ,רדייו 'תרֶאד תא רתיה ןיב

 ןאדתתקו .גצ תרבח לש קחשמב ,1993 תנש תוביבסב היה הרק הזכ הרקמש

 רחואמ םינש עברא ,אלפ הזיא ואר ,וישכעו ."דוצש 1.051 \/זאזא65" םשב יורקה

 תשולש םתוא תא הריזחמו ,הירוטסיהה יקוח דגנ בוש תכלוה אז ₪81 .\ ץ ,רתוי

 ומיע אשונה ,ןקוזמהו חילצמה טיהלל ךשמהה קחשמב ,ברקה תריזל םיגניקיוה

 ."דוט 1.057 עןא[א₪5 2" ירוקמ ךכ"לכה םשה תא

 םיטוריונה םידרונה תשולש לש םלרוגב הלע המ םילאוש יאדווב םתא ,ןכבו

 -תיב חתפ דחא :רצרצק חוויד הנה - אל םא וליפאו ,הנורחאה םתאקתפרה זאמ

 .םירבד תפירשו ,שוביכ ,דוש ,הזיב תוללוכה ,תויגניקיוה המיחלה תויונמואל רפס

 שמשה ץרא תא אוצמל אציו ,ומוס קבאתמ לש הריירקב חותפל טילחה ינשה

 וייחב רדתסהל לכי אל אוהש ינפמ ,התיבה רזח אוה התעיקש ינפל דע ךא .הלועה

 הרוצב הרגישל-הרזחה תא חקל ישילשה .ולש הינזלה לש תימויה הנמה ילב

 רשאכ בוש וינפ לע התכיה תואיצמה .הנאוגיא אוהש טילחהו ,רתויב השקה

 ועיגה השולשה ,רבד לש ופוסב .שארב ול התכיה הנוט לש םירומיש תספוק

 יישק טעמ םהילע םיפוכ ,ורזח םה םהילא םיילמרונה םייחהש הנקסמל

 ,דחיב דימת תויהל םיבייח םה ,ל"נה םיישקה לע רבגתהל תנמ-לעו ,תולגתסה

 .תולקב םייחה תא תחקלו

 דרומב םתאנהל םיטש םה רשאכ ,תולקב םייחה תא םיחקול םדועב ,דחא םוי

 והשימש הדבועל םיעדומ אל םה ,םיירהצה תחוראל םינויפרק המכ גודל רהנה

 םימלענ השולשה !ףופ ,םואתפ ,זאו .הלעמל הברה הברה .הלעמלמ םהילע לכתסמ

 .םינש המכ ינפלמ םייוסמ הרקמ םהל ריכזמ דואמש ,ירותסמ יד ןפואב בוש

 רובעל םיכלוה ₪הש םיעדוי םה ,םינפב קומע ךא .םיקעוצ םה "!םעפ דוע אל"

 .םהייח תקתפרה תא בוש

 םינקמחה ה'רבחה ,ללחהו ןמזה תולוברעמב םיזע םילוטלט המכ רחאל

 לש ללחה תניפס לש רצעמה את :רכומו רק יתכתמ םוקמב םמצע תא םיאצומ

 .הנושארה םעפב םתוא ףטחש ירואטמ קאינמ ותוא ,רוטמוט

 ,(ןבומכ ,עדומב אל) הברה םתיישות תא בוש םיניגפמ םיגניקיוה תשולש ,ןכאו

 םמצע תא אוצמל ידכ קר לבא ,רוטמוט לש ללחה תניפסמ בוש חורבל םיחילצמו

 לע תושקה שולש ,םעפה .התיבה רוזחל ךיא גשומ לש ץמש אלל ,ןמזב םידובא

 .ורזעי אל םיילענה יבקע
 קחשמה תא םיריכמ אלש םכיניבמ הלאל .ליחתמ קחשמה ,ףוספוס ,ןאכו

 ןתינש ,ןויגיהו הבשחמ הלועפ קחשמ לש בוליש אוה 1./-ש ועדת ,ןושארה

 31-ל קלוחמ קחשמה .וירמ רפוסו םילולמנה ןיב האלכה ןיעמכ ותוא רידגהל

 וייח ןקחשה :ההז הרטמה בלש לכב .תומלוע השימח לע םירוזפה םינוש םיבלש

 וישנא לכ תא ליבוהלו ,ךסמה יבחרב םירוזפה םינוש םימצע השולש גישהל

 רשאכ םיכבתסמ םיניינעה .אבה בלשל רובעל תנמזלע ,תמייוסמ תחא הדוקנל

 קרש תומייוסמ תולועפו ,הלש תונורסחהו תונורתיה תא שי תומד לכלש ררבתמ

 וז ד 4 '
. | 

 ו | :

 ,יתמו הפיא שמתשהל ךירצ תומד הזיא םע תעדל איה המכוחה .עצבל הלוכי איה

 יא יולת אצמנה חתפמ שיש חיננ ,המגודל .ךכב ךרוצ שי םא תויומדה ןיב בלשלו

 ,ןכ ינפל ךא .ותוא גישהל לוכי הבוגל ץופקל לגוסמש גניקיוה קרו ,הלעמל םִש

 ,הציפקה תדוקנל החוטב השיג רשפאמ אלש רזיילה חתות לע רבגתהל ךירצ

 ,תויעבה .ורבחל ךרדה תא סלפל לוכיש ,ןגמה לעב גניקיוה תא ךירצ ,הז ליבשבו

 םימדקתמ רשאכ וזה המגודהמ תושק רתוי הברה תויהנו תוכבתסמ  ,ןבומכ

 ,תוריל ,דנדנתהל ,תוריל ,ספטל ,תוחשל ,ץורל ןאכ ןתינ ,רתיה ןיבו ,םיבלשב

 .ץילפהל...ו ,ףוחדל

 תויומדה רשאכ ,יסופיט דייקרא קחשמ לכ לש הזל ההז ומצע קחשמה ןפוא

 לע םילכתסמ םאו ,םהיתועונת לע םיטלוש םיצחה ישקמו ,דצ-טבממ תוגצומ

 םירופישה רשאכ ,רוקמל ןמאנ ראשנ ךשמהה קחשמש םילגמ ,יללכ ןפואב רצומה

 הקיפארג ,דחוימב ינצפוק ילטיגיד לוק-ספ םיללוכו ,ינכטה דצב ןבומכ םיאב

 םישמתשמה םימיהדמ םינוטרס ,ימעטל ידימ תשטשוטמ ךא ,חפנ תלעב תינועבצ

 ןיב םיחוכיוה תא הוולמש רתויב עשעשמ יטסירומוה גולאידו ,הנילטסלפב

 .קחשמה ךרוא לכל השולשה

 תא רמשמש ,חלצומו יואר ךשמה קחשמכ ודמעמ תא ססבמ 1.2 ,לכה ךסב

 םייגולונכטה םיחותיפה תא םהל ףיסומו ,טיהלל ומדוק תא וכפהש םיביכרמה לכ

 הלועפ קחשמ וא ,הלועפ תצק םע הבשחמ קחשמ םישפחמ םתא םא .םישרדנה

 .תוינידנולב תומצ לדגל וליתתתש חיטבמ ינאו ,2/.1 לע וכל ,הבשחמ תצק םע

 .אלמ ךסמ לע תשטשוטמ טעמ ךא ,דואמ הפי .90 :הקיפארג

 .שדח הז .יגניקיו קטוקסיד .95 :לילצ

 .טווינה לע תושקמו ,תצק תוקילחמ תויומדה םימעפל .87 :השילש

 .ץמאמה תא הווש .94 :ם"יח ךרוא
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 ,הז לע תובשוח ןה המ וטילחה
 תא הנחבשכ ,ליג לש תוחווצב הנטקה יתוחא הארק "!!!ףיכ הזיא וווו

 קר הלש תולעפתהה תואירק ."םירופיס תרפסמ ₪3זטוט" לש הדורווה הזיראה
 "!אלפנ" ,"!םיהדמ" ,"!יפוי הזיא" .הטושפהו הרצקה הנקתהה רחאל ומצעתה

 ,₪8ז0ו6 תרדיסב ףסונה רתוכל הלודג החלצה תוזחל לק .הכורא העש וכשמנ +

 לש רתאה ,בגא) תבשחמ ידי לע תצפומו \!גווט| 60וג ידי לע תקפומה

 ןוכדעה רסוחב ,םמצע םירתוכה ומכ אלש ,בזכאמ ,ואואוש 3000.טטו ,תבשחמ
 "הנפוא תבצעמ יברב" םה םיפסונה םירתוכה .(גליעו יוגש בותיכבו ולש +
 .(טיבמוז תכרעמל עיגה םרטש) "הסיפדמו תקחשמ יברב"ו (אוה םג חלצומה) +

 תודלי רובע בחר חתפ תחתופ איהש ךכב הצוענ יברב תרדיס לש התובישח

 רבתסמ .תירבג תויטננימודב ןייפואמ ןיידעש ,םיבשחמה םלועל (...תורענו)
 ללגב קר אל תמרגנ ,רובעל תובר תורענו תונב תוחרוט אל התוא הכושמהש

 תושנ לע םיבוהא םניאש םינכתה ללגב םג אלא - בשחמב שומישה ןונגס
 םג אלא םהלש "םיישנ"ה םינכתב קר אל םינייטצמ יברב ירתוכ ךא .דיתעה 1

 .תינדי תונמוימו תוישחומ לש תישנ היצטנירואב
 ,בשחמה גצב רצענ וניא םהלש רצותהש ךכב אוה הלא םירתוכ לש םדוחי

 אוה בשחמ ירוכמ םינב רובעש ,ישחומה םלועה לא לובגה תא הצוח אלא <
 "הנפוא תבצעמ יברב" תרזעב ."ןאכ" טלחהב אוה תונב רובע ךא ,"ץוחב םש" +
 םאות דחוימ דב לע יברב רובע תובצועמה שובלה תורזג תא סיפדהל ןתינ -

 תורדוהמ םיילענ ומכ ,םיפסונ שובל יטירפ םיעיגמ הנכותה םע דחי .תספדמ
 יברב" .הנכותה םע דחי השיכרל תנתינש ,יברבה תבוב לש תוכרואמה הילגרל +
 .יברב לש הבוכיכב םיישיא םיספדה תריצי תרשפאמ "הסיפדמו תקחשמ +

 ןתינש "םיישחומ" םירצומ תריציל תנווכמ אל םנמוא "םירופיס תרפסמ יברב"
 םינבומב .תב לכ המסקב הבשת איה ךא ,בשחמה יוביכ רחאל ףא םהב קחשל
 תובוב םע תקחשמה תב לכ לש תודליה םולח לש ותומשגתה יהוז םיבר

 .יברבה +:
 םיישנה םינכתהו תימדתהמ ודלסי תופווש תויטסינימפש ןכתי

 םע תונבה לש ןתוהדזה ךא .טקרוק ילקיטילופ קוידב םניאש ,םייתרוסמה -
 תא ףילחהל ןתינ הארנה לככ .ןהלש האנהה תא החיטבמ המלועו יברב =

 קחשמ לבקלו - תוירבג תויומדב ןהירזחמו היתורבח יברב לש ןהיתויומד
 תרפסמ הניא יברב ןכש ,רתוכה םשב העטמ והשמ שי .םינב לע דוהא הריצי -

 השעמל .היצמינא יטרסו תונצס ללוחמכ ותוא ראתל ןוכנ רתוי .םירופיס וב +

 ךא ,ריעצה ירכזה להקה רובע תונוש תויצאירווב םימייק רבכ הלאכ םירתוכ
 .םוכתתהו ןוויגה תניחבמ םג ףרה תא הלעמ "םירופיס תרפסמ יברב"

 הלועמה תוניירקהו תורתוכה ללוכ ,ירבע אוה חונה ירבכעה קשממה
 .(טידרק תלבקמ אל המ םושמש) תרשכומ תנודלי ידי לע תעצובמה ,תירבעב
 לכב הנימזו (תילאוטסקט אלו) תילוק איה קחשמה ףוגב תירשקהה הרזעה

 תירבעב םיליעומו םייניינע םירבסה ואצמי םיבותכה םירבסהה יבבוח ךא ,תע
 .תפרוצמה הכרדהה תרבוחב

 תשרדנ ,תונווגמו תובכרומ ןה ןהילא עיגהל ןתינש תואצותהש םושמ
 הדימלה םג ,םלוא .תומכתותמ רתויה תולועפה תדימלב תינושאר העקשה
 רופיס" תריציל םיעיגמש ינפל הברה םג םייק קופיסהו ,תעשעשמ ,הנהמ
 קחשמב ךשמתמ זוכירב קר ופלחתה יתוחא לש החמשה תואירק ."םלש
 .תיניירקה ירבסהל הבשקהבו

 תריציל םירבוח ,ומצעלשכ עשעשמ םהמ דחא לכש ,םינוש םיטנמלא
 העיבצו יונישל תונתינה עקר תונומת לש לודג ןווגמ :"םינוטריס"םירופיס"ה
 הידידיו היתורבח יברב תויומד לש לודג ןווגמ ,(!רויצ קחשמ) שדחמ
 ,םינייפוא יברב תולוק ,עקר תוניגנמ ,םישפנומ םימצע ,תונוש תויצמינאב
 ןיירקמה םלוק תא טילקהל (?ןיא ימל) ןופורקמ ילעבל תורשפא םג תמייקו

 עיגהל םג תולוכי תוטשפבו תולקב רצוויהל תולוכיש תונצסה .קחשמה וא
 טרס תונוש תוניצס רפסממ רוציל ןתינשכ ,ההובג םוכתחתו תובכרומ תגרדל

| - ..%-- 

 קפסל איה ,תונב-לשיםג םלועל םיבשחמה םלוע תא ךופהל ךרד דוע |
 החילצמ יברבו - החלצה םע חכוותמ אל דחא ףא .םימיאתמ םינכת
 ועממ אל דוע תויטסינימפה .רחא רבד לכמ רתוי ךטמל תודלי קתרל

 וקחשמ הלחא - רמוא י'נא לבא
 .םלש

 תוריעצ תודלי לש הלועמ הכינחכ יברב ירתוכב שמתשהל רתויב ץלמומ
 אוהש הנפוא תבצעמ יברבב ליחתהל יוצר .בשחמה םלועל (הלעמו 6 ליגמ)

 תופצל שי תעכ .םירופיס תרפסמ יברבב ךישמהלו ,תוחפ רגתאמו רתוי טושפ
 רתוי םלשו בחר יוטיב ונתי רשא קחשמו הריצי תונכות לש ןתעפוהל
 הכפהמ תרשבמ יברבש ןכתי .תורגבל תודלימ - תוישנה לש םינושה םידמימל
 ₪ .היתואצות תא רעשל םילוכי אל "םינב"ה ונאש ,בשחמה םלועב

 ,יברב לש ינרמשה יפואה תא תמאות .תצקמב תנשוימ ךא האנ .0
 | .לוקה תמצועב הטילש קשממ ןיא .תומיענ עקר תוניגנמ .0

 [ קיספהל ןתינ אל םיתיעל .תמעטומו תטרופמ ,הרורב :הלועמ .95 +
 .םיכורא םירבסה

 [ | םישיגר םירוזיאב ותרוצ תא הנשמ וניא ןמסה .דבלב רבכע 5
 | .הלעפהל

 .המצע יברב ומכ יחצנ .5

 |[ םכינפל .יברבב םירושקה םירתא יפלא תורשע םימייק השעמל :טנרטניאב

 4 .ןכלש יברבה תיווח תא רישעהל םילוכיש םיניינעמ םירתא עברא

 [/ רתויב םילודגה םינווקמה םיפסואה דחא : א[ךרא אסיא גזסו6 ( הוז
 - רתויב םיינכדעה םיטיהלה ללוכ ,יברב תונומת לש טנרטניאב
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 ישיווחה ט!וראה >

 קנע ביצקתו ןייוצמ םינקחש תווצ ול ונת ,רתויב בוטה ןשקאה יאמב תא וחקת םא
 ובברעתו .ףוריטה לובג לע תערפומ תיקנאפ רבייס הלילע הזל ופיסות .םילולעפל

 םלומ ומישת ,תמלשומה השאה איהש תחא דועו םירעוכמ םירזייח המכ םע בטיה

 ,בוט ובברעתו קזח ורענת םע ,ילוא זא ןומדק םסק םדיצלו לפואה תוחוכ לכ תא

 ."ישימחה טנמלאה" םכל אצי
 רפסמ וידי תחת איצוה רשא ןוסב קול לש שדחה וטרס אוה ישימחה טנמלאה

 ,"הטיקינ" ,"לודגה לוחכה" ויה םהבש םימסרופמה .תולעפתה יררועמ םיִטרְס

 תינברוא הביבסב ינחצרו ריהמ ,ףוצר ןשקא תריציב ןוסב לש ונורשכ טלבתמ יאמבכ ."תיתחת תבכר"ו "ןואיל"

 הז טרסב םג לבא ,וכותב וא םיה לש ופוח לע שחרתמש "לודגה לוחכה" אוה ללכה ןמ אצוי .תיתרבח יטנא

 .ינברואה םלועהמ תוחרוב תויומדה

 קול לש וטיברש תחת .םילשורי לביטספ תא חתפ אוה ונלצאו ןאק לביטספב קנע תונצחי עסמב אצי טרסה

 המכ) אוהו ,ותוא השטנ (עיתפמ המכ) ותשיאש 23"ה האמהמ יקרוי וינ תינומ גהנכ ,סיליו סורב םיבככמ ןוסב

 תמלשומה השאה ,דומח רמוכ םיברועמ הבש הכובס הלילעב ךבתסמש ,רבעשל ןייטצמ תרייס םחול (עיתפמ

 .ומצע ןטשל יטקלגה ליבקמהו עשר רחוס ,(המיהדמה ץיבובו'ג הלימ)

 "אלמו הזה םלועה ןמ אלש םיטקפאב שודג ,(תושובלתה תא בציע הייטאוג לופ ןא'ז ,בגא) ילאוזיוה ויפויב ביהרמ טרסה

 ₪ .טרסה תיווחב תעגופ אל הרואכל תילאנבה הלילעהש דע הנהמ הכ תינועביצה היווחה .ןשקאו רומוה אלמ

.-6-%8. 

 .ןאגס לראק רפוסהו ןעדמה לש ותומ לע בר רעצב םכל ונרפיס תונוילג רפסמ ינפ

 תייחנהו תקפהל ןבומכו ר'גיווה תויללח רוגישלו םידאמ לע גניקיוה תויללח תתחנהל ףתוש היה ןאגס

 ."סומסוק" יס.יב.יב-ה לש היזיוולטה תרדיס

 ץראה רודכ לע שחרתמה תא ראתמ טרסה ."עגמ" - ןאגס לש ורפס יפ לע טרס הכירעב אצמינ ולא םימיב כ ְ \ | ,

 תא עדוי אל שיאש הנוכמ תיינבל תוארוה ליכמ רדשה .ןוציחה ללחה ןמ רדש טלק פוקסלט וידרש ,רחאל = 87 ו
 ינב ןיבש םיסחיב דקמתמ הז טרס .םיטקפאהו ןשקאה יטרס םי ךותב ןפוד אצוי טרס והז .יתימאה הביט ["' יש | 4

 תינעדמה לש התומד תא תמלגמ רטסופ ידו'ג .תושונאה יבגל םוקיה תסיפתב םיהדמה יונישה עקר לע םדא | = 0000/7107
 .רדשה תא תחנעפמש , :

 (תירביעב ימשיר םש ול ןיא ןיידעש) 87/46-5 1800007185 =
 ינוידב המחלמ טרס לע ולא םימיב תדבוע ,ןבוהראו לואפ ,פוקובור תרדס רצוי לש ותייחנהב השדח הקפ

 םיפתתשמ טרסב .ותוא שובכל םיסנמה םיקרח ייומד םירזייח עזגב ץרא ינב תמחלמ תא ראתמה שדח

 הארנ אל דועש הדימ הנקב ללחו עקרק תוברק תוניצס ליכהל ךלוה הארנכ אוהו םירכומ אלו םישדח םיבכוכ

 ,ישילשה םויה תא םתבהא םא .הקפהה לדוג תא םימיגדמה םימוליצ לש ןטק רפסמ ונגשיה .לודגה ךסמה לע

 ₪ .םתשקיבש המ קוידב תויהל ךלוה הזש ונל הארנ

 ורוק ףּוד] קוץ יח לייטצ הפ ו ו! 5 הרב יפה-פה-ּפה יב הנו?" ןוכנ יכב רכדה הו

 ...םיטרפ הרחב אלא הוה ץיקה - !גויפ ,בוש שרפ היהיש ?שקבל ףושפא דו ב .שרפ הוארלה

 < רוחשב םישנא
 הליפאב םיקיתמ הברה באושש טרסה .םילולעפ תריתע תינוידב הידמוקב םיקחשמ תימס ליוו סנו'ג יל ימו

 םינכוסה ינש .ב"הרא לש הריגהה תקלחמב םידחוימ םינכוס ינש לש םהיללעמ תא ראתמ

 םייקוח יתלב םירגהמב תלפטמה תדחוימ הקלחמל םיכייש ,זולב םיחאה ומכ םישובלה

 .םירחא םיבכוכמ

 םקלחש ,םיבוטו םיער םירזייח לש בחר ןווגמ הזה טרסה ליבשב ורצי םילולעפה ישנא

 ןטקה ונבכוכ לע ןגהלו תרשל הרטמב םירוחשה ישבול גוז םיבצינ םלומ .םיישונאל הזחתמ
 ודבע םיטקפאה ישנא .עגריהל םכל ןתי אלש תוחידב רורצו בר ןשקא ליכמ טרסה .ללמואהו

 ,(טרס תקד לכל םיעטק 4"3-כ) םידחוימ םיטקפא יעטק 250 שי טרסבו תופסונ תועש ןאכ

 יטרס תא התשעש הרבחה) [1.א| לש תובובה תקלחממ רובגת םע בשחמ תויצמינא םבור

 .("םיבכוכה תמחלמ"ו "םיבכוכ ןיב עסמ"

 ₪ .ו רפסמ תופוקה רבוש אוה ב"הראב לבא וניכסמל עיגה אל דוע טרסה

 התווקת תא הדביא אל דווילוהש אוה חוטבש המ .ודיגתש המ ודיג

 .רתוי אל םא ,םומיסקמה תא בוט רופיסמ טוחסל התלוכיו

 ירחאו .(ורזח דימת םהו) םיימעפ שולש תוחפל םתוא ונגרהש ירחא

 תמ רבכ רופיסהש ירחאו ,תישארה הרוביגה תא ונגרה םג הנורחאה םעפבש

 יעיברה קלחה (רבמבונב) ונילא עיגמו רזוח הנה ,הלצהל ןויסינ לכל רבעמ
 .ןלוכמ החודה תצלפמהו םישנבש החושקה ןיבש הבהאה רופיסב

 ,ןוניפ קינימודו ןמלרפ ןור לש םדיצל תובככמ רדייר הנוניוו רביוו ינרוגיס

 השועה רקחמ תיללחב הלילעה תשחרתמ םעפה .הרדיסה לש יעיברה קלחב

 בהלנ ןעדמ .ישילשה טרסה לש ומויס ירחא הנש 200 ,ץראה רודכל הכרד

 ילפירו טלמנ רבועה .הכותבש רזה רבועה תאו ילפיר תא םד תמיגדמ רזחשמ

 ליגרכ .תירזייח הקלחו תישונא הקלח המצע איהש התעווזל הלגמ תשדוחמה

 ינפל רוציה תא דימשהל הרטמב המקנו דייצ עסמל ילפיר תאצוי וז הרדסב

 .ץראה"רודכל עיגת תיללחהש

 < דובאה ם'ו+ה
 .הלודג העתפה וניא הרויה קראפל ךשמהה טרס ןכלו ,תודבועש תואחסונ תבהוא דווילו

 ןביטס - םייגולונכטה םימסקה ןמא לש וטיברש תחת ,ביצקתה יבר םילולעפה ישנא לש םטרס וניה הז טרס םג

 .גרבליפש
 םייחל ריזחהל האלפומ ךרד םיאטירסתה ואצמ הפ םג ,תילכלכ החלצה לכב ומכ

 םג .(וניניבש םיביאנה תוחפל) םדוקה טרסה ףוסב ודחכנש ונבשחש םירואזונידה תא
 תאו ,ןומדק ףרוט לש ריר תוליזמ םיינישמ תוחרוב תודחופמ תורענ הארנ םעפה
 ירסח םינעדמ רפסמש המ תא ןקתל זועבו הלובחתב אצוי רתויב ירוביג-יטנאה רוביגה

 .םלועה לש תיעבטה וכרדב לקלקל וחילצה תוירחא

 תואיבמה ,דווילוה לש ןוקיליסה תודבעמ לש םימסקה תואלפנב רומאכ אלמ טרסה
 בוט רתוי תצק וליפא הזה םלועהו ,ותראפת לכ לע ןומדקה םלועה תא םייחל

 ₪ .רוקמהמ
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 וללכות האבה הבתכב

 ,תורד קוידב הז המ דומלל
 ךיאו תוערה םע םיועוע המ

 דבל תשר םינוב

 ,וב קוסעל ולכי םיקסע וא םינוגרא קרש גשומ היה "תשר" ,בר ןמז ינפל אל ע
 .ישממ ךרוצ היה רשאכ קר זא םגו

 םע דחוימבו ,(95 תונולח וא 3.11 תונולח) \/ז\\(07ה תוחתפתה תרזעב ,זאמ
 ישמתשממ תיצחמ טעמכ .דחא לכל קסע איה תשר ,ונייחל טנרטניאה תסינכ
 אל םישמתשמהמ לודג קלחש תורמל ,תשרב םויכ םישמתשמ ץראב םיבשחמה

 .תאז עדוי

 ?תשר םצעב וז המ זא
 .םירשוקמ םיבשחמ לש הצובק איה תשר
 וא קחשמ ךרוצל םדומב םירושקה םיבשחמ איה רתויב הטושפה הרוצב תשר

 וא רבכעה עקשמ) יללרפ/ילאירס לבכב רוביח איה תפסונ ךרד .םיצבק תרבעה

 .(תספדמה
 בצק ,םישמתשמ ינשמ רתוי אלל בורל תולבגומ הלא תוטיש יתש םלוא

 לע םירבדמ ללכ-ךרדב תשר לע םירבדמשכ .תועיבק יאו םיכומנ םינותנ תרבעה

 .יניצר רתוי ךרעמ

 בשחמ לכ .רוטב םיבשחמ רפסמ םירבוחמ וז הטישב תוינגרמה תרשרש

 םהניב םירבוחמ הלא רשאכ (אשוואסוא 30גקו6ו) תשר םאתמ/סיטרכב דייוצמ
 לבכ ,היזיוולטל םילבכה עקש ןיב רבוחמש הז ומכ - 60גא) .ילאיסקאוק לבכב
 תווצק ינשבו ,םדוקה בשחמה לש לבכה הצקל רבוחמ בשחמ לכ .(ךוכיס םע
 .םילגה תרזחהל (ד%ווומגוטז) םידגנ םירבחמ "וק"ה

 לש םינותנ תרבעה בצק םע - םווושזאש גוסמ םה םיצופנה תשרה יסיטרכ
 בצק ילעב ךא ,םווושחש| יסיטרכל דואמ םימודש %60/10310סח6 , ['גצז וושזא
 ילעב ,השדח היגולונכט לע םיססובמש .גדא[ יסיטרכו 1010/6600 לש םינותנ

 .800000/1₪))400 לש בצקל בורקב עיגהל םידיתעו |(0א18%66סח6 לש בצק

 חישק ןנוכ טעמכ ןיא - הימתמ לוכיבכ ןאכ גצומש םיהובגה םינותנה בצק
 ו? 40015 וא 10010 זא 1081086084 לש בצקל עיגהל לוכיש

 תישאר .תודוקנ רפסמ ןיבהל שי תוינגרמה תרשרש תטיש תא םינחובשכ
 טנרתא תשו .תשרב םיפתושמה םיבשחמה לכל ףתושמ סחוימה בצקה
 אלא ,%6/10%10ט004 םהיניב ריבעהל םישמתשמ ינש לכל תרשפאמ אל (ו!ושזא6ו)
 דיחי א[ט דחא לכ ,עצוממב ולבקי םישמתשמ הרשע ונייהד .םישמתשמה לכ-ךסל

 .עדימ תרבעהל

 תשרהש ללגב .תשרה לש הדובעה תטיש איה ,יתועמשמ רתוי ףאו ,ףסונב
 םילוע םישפתשמ ינשש עגרב ,דחא תרושקת וק לע םישמתשמ הברה תמייקמ
 רתוי רחואמ יארקא ןמזב רדשל םירזוחו "םילפונ" םהינש ,רודישל תחא תבב

 המ .(ושגנתי אל םה האבה םעפבו רחא הנתמה ןמז רחבי בשחמ לכש החנהב)
 ,תשגרומ הטאהל םימרוג םישמתשמ העברא הליעפ תשרבש אוה לעופב הרוקש
 ...286"ה ןדיעל הרזח לש השגרהל םימרוג םישמתשמ הנומשו

 ךא ,(אקווד [8א1 לש) רתוי תמכתותמ הטיש ('זסאפמ ₪ומק) [ומיסאה תעבט
 םהניב םירושק םיתשורמה םיבשחמה .ןומיסאה תטיש איה םושייל הטושפ תוחפ
 .לגעמה תריגסל ןושארל רבוחמ תרושקתה וקב ןורחאה בשחמה רשאכ ,לגעמב

 .תושגנתה ןיאש ךכ - ילגעמ רדסב בשחמל בשחממ תרבוע "רדשל" תוכזה
 תוחפ הברה הז ןקתה .הליעי רתוי ןכלו דחא ןוויכב איה םינותנה תמירז ןכ"ומכ

 .ץופנ

 איה רתויב הליעיהו ,תפסונ הטיש תויבכוכ ,יבכוכ רושיק - (18) תוזכר

 יעקש ומכ םיארנש ,101-מ:6< ירוביח הלש הנטק הספוק איה תזכרה .תזכרה
 ללכ ךרדב ,(םדומה וא ןופלטה רישכמל םירבחתמש םינטקה) םיאקירמא ןופלט
 שי םנמוא .בשחמו בשחמ לכל םיווק םילצופמ הנממו ,רפסמב 12 דע העברא
 .תשרה לכ תא אלו תחא הנחת ליפי דחא קתנ וא ערק ךא ,םיווק תלילס רתוי
 םימרזה תא "שיגרהל" תעדוי ךא טושפ טנרתא ןקת לע תדבוע הליגר תזכר
 לכ ,תאז לכב ."תויושגנתה" עונמלו שמתשמ לכמ םימרוזש םיילמשחה
 .[8/5660[0ח6 םתואב קלחתהל םיכירצ ןיידע םישמתשמה

 .א!ג תארקנ ןומיסאה תעבט תטישב תלעופש תזכר

 ןיב בתנל תעדויש "המכת" תזכר (8₪1₪₪66 11/8) תגתוממ תזכר

 םה עדימ תרבעה ןמזבש ךכ ,םישמתשמה ראשמ םדירפהלו ,םהניב-םישמתשמה

 .101מ/%66סח0-ב תמאב שמתשהל ולכוי

 תימוקמ תשו (חגא) הבחר תשרו (1גא) תימוקמ תשר
 .'דכו סופמק לעפמ ,הנבמ ךותב הלולסש תשרל תסחייתמ (1.068] .\ זזה ]\טוואטז8)
 תונורא ךותב תובשויש תובר ([11/8) תויבכוכמ היונב היהת םישמתשמ תבר תשר
 תשרב ןמצע ןיבל ןניב תורשוקמו תויבכוכה ןיב תורשקמש ,תרושקת
 תורחא תותשרל תרושקת ירושיג ,םיבתנ ןהניב רשאכ ,גדא1 וא זוגו וווטחוטו

 ...ןוימדה איצמה לוכיש המ לכו ןהינימל תויזכרמ ,םיגתמ
 וא תוימוקמ תותשר יתשל תסחייתמ (\/16 גוג אשושטוא) הבחר תשר

 תורצויו ,ללכ-ךרדב לודג ספ בחור לעב תרושקת ילבכב ןהינב תורשוקמה ,רתוי
 .תומוקמ המכב תיפרגואיג הרוזפש ,תחא תשר השעמל

 ? תשר המל זא
 המ םשל ךא ,תוטישו םיכרד ינימ לכב תותשר רוציל רשפאש דואמ דמחנ

 ?ןתוא םיקהל ןמזו ףסכ תורבחו םישנא םיעיקשמ םצעב
 יתימאה ךרוצה םה םיקחשמש תונעל דיימ עדי יתימא ןיבמ לכ .םיקחשמ 8
 ומכ) םתוא ורזחמש בורמ םעטה תא ודביאש םיבר םיקחשמ .( (: ) תשרל רתויב
 -ןקחש לש ותלוכיל המיאתמ הבושת םהב תתל לגוסמ אל בשחמהש וא (כטטומו

 םיקחשמש אוה יתימאה רבדה .תשר תחת שדח ךפונ םילגמ (\\ גזטז 11) םדא
 .ינועבצ ךסמל ןבל-רוחש ךסממ רובעל ומכ והשמ אוה לדבהה .ןקחש דגנ ןקחש
 !תוסנל יאדכ
 םידבוע ןיב ףיצר עדימ תפלחהל תוקוקזש תובר תורבח .ינווטקלא ראוד 0
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 תואצומ ,(עדימ לוהינו הקיטסיגול תורבח ומכ) רדוסמו םושר היהי הזש תושרודו
 ןלהל) תמא ןמזב תרושקת תרשפאמו ,ןגלבו תריינ תכסוחש תשרב ןורתפה תא

8 ]). 

 לשמל .תמא ןמזב םינותנ ירגאמ לוהינל תוקוקז תובר תורבח .םינותנ יסיסב 8

 ןוכדע םע ךבתסת ,יאלמו תונמזה ןגראל הכירצש ,ידרשמ דויצ תקפסהל הרבח
 עצביש בשחמל הטילשה לכ תא ריבעת תבשחוממ תשר .םירפסמה לכ לש ינדי
 עונמל .עדימה לש ידיימ ןוכדעל הקוקזש םדא חכ תרבח וא .רתוי בוט תאז
 ,תונוש תודיקפ יתש ידיזלע הדובעל םיאתמ אצמיי דבוע ותוא םהב םיבצמ
 ...ןמז ותואב םינוש םיקיסעמ ינש םע ורבידש
 םע םיסדנהמ הרשע יתושרל .יסדנה דרשמ לעב ינאש רמאנ .םיבאשמ ףותיש 8
 רשע תונקל יילע םאה .העשב םיטוטרש המכ דחא לכ םיאיצומש ,םיבשחמ
 ?תוספדמ 20 ?עבצב םיטוטרשהמ קלח םג הצור ינא םאו ?תוספדמ

 לכש ךכ תוספדמה יתש תא ףתשא ,תשרב םיבשחמה לכ תא רשקא !אלו אל

 תאז תושעל רשפא - הנכות תרדגה ידי"לע) ןהב שמתשהל ולכוי םיסדנהמה
 ,יטפוא קסיד לע הנכות ןוכדע יתלביק .בר ףסכ ךכב ךוסחאו (\\ וחשטיא\"ב תולקב
 תשרה לכב ףתושיו םיבשחמה דחאב ןקתויש דחא ןנוכ .םיאתמ ןנוכ םוש יל ןיאו
 רחא בוקעל לכואו תשרל רשוקמ בשחמ ימצעל ףיסוא םג ילוא .עדוי ימ .קיפסי
 .דרשמהמ םיסדנהמה לכ לש הדובעה

 הלוכי אלא ,דחיב דובעל םיעדויש םיהז םיבשחמ תלעב תויהל הכירצ אל תשר
 תרושקת תטיש התואב םישמתשמש ,1קוה וא א1גטוחוסאמ םגו 6 יבשחמ ליכהל
 וא טנרטניאל םישמשמש 16/1? םה םיצופנה םילוקוטורפה .(תשר לוקוטורפ)

 ,םילוקוטורפ תורשע שי .תונולח וא רישי לבכ רוביחל ![ץא/5שא"ו סקינוי תשר

 סנכיהל יאדכ אלו (לבונ וא א1 תונולח ,תונולח ,סקינוי) תותשר יגוסו םינקת
 .םיטרפה לכל

 םיתרש
 תשר) הווש דמעמ ילעב ללכ ךרדב םה םיבשחמה לכ ,הנטק תשרה רשאכ

 אוה תרש .םיתרשב שומישב םעט שי בבסה תא םילידגמשכ ךא ,(קטטז 0 ןוטטז
 תרשב שומיש .םיבשחמה ראשל םיתוריש קפסמ אוהו ,םידבוע אל וילעש בשחמ
 .םיבאשמב ףותישל םיילכלכ םיפחד ידי-לע ללכ-ךרדב ענומ

 ךרעמ) יוביג ךרעמ לעב וא דחוימב לודג חישק ןנוכ לעב בשחמ - םיצבק תרש
 בשוי וילע וא ,ול םיקוקז ךא תשרב בשחמ לכב ןיקתהל רקיש (המגודל אן
 .ףתושמ םינותנ סיסב

 ליגר בשחמש ,םיבושיח עצבמש דחוימב המצוע בר בשחמ - תויצקילפא תרש
 הנחתה .ריבס ןמזב עצבל לגוסמ אל וא עצבל לגוסמ אל תשרב ףתושמש
 םיתיעל .תואצותה תא הרזחב לבקמו תרשל םינותנה תא חלוש (שלחה בשחמה)
 .תרשה תרזעב המלש הנכות הליעפמ הנחתה

 95 תונולח
 .תותשרב הלועמה הכימתה איה 95 תונולחב םייתועמשמה םירופישה דחא

 שמחב תעצבתמ 95 תונולחב ,העש תחקל הלכי סוד תביבסבש תשר תנקתה
 רוביחב םישמתשמש הזכ ,(!אטזושסזא 0:3]ומ8) תשרל גויחב תכמות תונולח .תוקד
 .לבכב רישי רוביחו ראוד ,(תוטושפ) תשר לוהינל תויצקילפא ,טנרטניאה תרשל

 .המצע תונולח לע הנכות תפסוה לכ אלל םלוכ (ם6 - ןכוזשש] ט3016 טסחהשסו\0ח)

 תותשרה תוחתפתה
 ןושאר קחשמ .רכוז יניאו תשר יתיאר קוחרה רבעב יתמ בושחל הסנמ ינא

 .פ00%1 ילוא ...תשרל

 הלעפה תוכרעמ תובקעב רקיעבו תונורחאה םינשב קר הצואת וספת תותשר
 .טנרטניאו תונולח ומכ

 ומכ תויקסעה תונכותהמ לודג קלח םויכ
 הדובעב תוכמות ,תובר דועו אזוטזספסא 001006 97 .,גוטוס("ג6 14, צטחסה 111111168 2

 .טנרטניאב עדימב שומישו םינוכדע תלבקו תשרב תפטוש
 .תושירה יגוס לכב םיכמות ,היגטרטסא יקחשמ רקיעבו ,דואמ םיבר םיקחשמ

 קחשל רשפא וב (א4141) טנרטניאב ישפוח רתא החתפ וליפא םווק2ג%| תרבח
 .היקחשמב תשרב

 ?תיבב תושעל רשפא המ
 תדרוהל ₪85-ל םדומב תרושקת וא .חוטבהו טושפה ןורתפה איה טנרטניא

 .םיקחשמל וא ,םיצבק

 תא חקול ,םיבלכה םע לויט ירחא ,ךרעב םייעובשב םעפ ,רבדל עגושמכ ,ינא
 םיריבעמ םיבשחמ המכ ןיב תשר םירבחמ םשו ,רבחל לויטל וטואב בשחמה
 יקחשמ המכ םיריבעמו (1377 ןנוכ יל ןיא ,אל) םיטקסידל ידימ םילודגש םיצבק
 .תשר

 עדוי תמאבש ימ קרו ,תרבחמ בשחמ םע קר הלאכ תויוליעפ תושעל ץלמומ

 בשחממ רתוי שי םא .ינתלושה בשחמה תא תחקל תוריהזב לוכי ,השוע אוה המ
 ₪ .בוט המ - תיבב דחא

. = - 



 םילוכי םתא ויפל עובק םשר'מ ןיא
 תומודה .םיללצורמב תולוד "לשבל"
 .דחא ןורעיכמ רתוי ליכהל הכירצ
 ףיפוהל ךירצ ,קיפסמ אל חוכ קר

 ותוחפל]| חומ תויפכ 'תשע םג

 קנאפרבייסהו היסטנפה לש םיבוטה םירבדה

 גורהל רשפא השיגפ לכב .2 .הבוט יכה הרוצב

 ,םיבור .3 .דחא (םדא אל וא) םדא תוחפל

 ינא לבא תוביס דוע ןבומכ שי .םיבור ,םיבור

 ,הקספה אלל ןשקאו ברק לע הברה תססובמש

 ,קנאפרבייסה לש םינייפאמ םג הכותב תללוכש

 םידמג ,םילורט ,םיקרוא - היסטנפה לש

 ,םיליט ירגשמו תויתכתמ םיידי םע םיפלאו

 לכ םיקרוזש םינאידניא תצובק ץצופל םיסנמ

 ונ) הנהמ איה לכהמ רתוי לבא .שא ירודכ ןמזה

 רתוי והשמ לע בושחל םילוכי םתא ,תמאב

 רעס הבור םע החטבא רמוש ץצופלמ יפייכ

 קלח תאו םיקוחה רפס תא .(!?ספא חווטמ

 .ןידאלפב גישהל ןתינ ואציש תוברה תופסותהמ

 ינא ךרועה תדוקפבו ןיינעל ךייש אל הז לבא

 ךוועה תודוקפב וישכעו .ןיינעל עיגהל ךירצ

 ותואל עיגא ,םימייאמ דואמ םימויא המכ ללגבו

 תומדה תיינב טקפסא - עקרב םיפות לש לוק - אוהש ןיינע

 ןזואמ חרמנ םהיתפש לע ךויחהש הלא לכל .םיללצורמ תטישב
 דוע .םיממעשמ ארונ ויה ייח םהידעלב .םיבור ,םיבור ,םיבו 8

 ,ינדיתע םלוע ותואמ תורוגש תוינוריא תורמא ןתואמ תחא

 +: הריהמ הטיש יהוז :רהבוה ןויערהש בשוח
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 ינפל .קיטסמה ריחמל בוריקב םיווש םדאה ייח ובש יניצו עגושמ

 דואמו ,ת5 תרבח לש םיללצורמב קחשל יתלחתה םייתנשכ

 תא תבלשמ הטישה .1 :תוביס רפסממ הטישה תא יתבהא

 תומדל ןוכתמה תא ואצמת אל ,אל" :וישכע רבכ ןייצמ ינא ,ןזואל

 תא םיאתהל ךיא תוצע ואצמת ןכ תאז תמועל ."!!!תמלשומה

 .המצעל םגו םלועל תומדה

 הפוא םגו הפי םג
 םינקחש םהבש םימעפה תורשע תא רופסל ליחתא אל ינא

 לע ,(עקרב תורוניכ תקיזומ) בל יערוק םירופיס םע יילא םיעיגמ

 אל איה זאמו ,שש ליגב ןוינקב דוביאל הכלה םהלש תומדהש ךיא

 תיב אלל הלדג איהש ךיא לעו ,הלש אבאהו אמאה תא רתוי התאר

 ףדב יתלכתסה רשאכ לבא .הייחמל תובדנ הצביקו תובוחרב

 ,םייחה לכ בוחרב הלדגש הנכסמ תומד התואש יתיליג תומדה

 תיחמומ םג איהו הקיסיפ ,הקינורטקלאב ישילש ראותב הקיזחמ

 לכ - רורב היהיש .םידבכ םייאבצ םיקשנב שומישבו ינוריע ברקב

 םא .בוחר ךכ םתס דומלל רשפא יא (ללוכ) 3 גוריד לעמ ןורשכ

 התייה תומדה זא ,6 גורד שומח אל ברק ןורשכ שי םכלש תומדל

 תויהל וא המיחל תויונמואל הרומ לצא םינש המכ דומלל הכירצ

 ויב ןורשכ םע תומדל .הווש ןמז ךשמב תיעוצקמ תקבאתמ

 (הרובח לכב היהיש טלחהב ךירצש רבד הזש) 5 גורד הקינכט

 םיענמנ ךיא .האופרל רפס תיב אוהש הזיאב דומלל הכירצ

 לע ובשחת תויומד ןיכהל םיבשוי רשאכ ?הלאכש תויוטשמ

 םייחב םילודגה םיעגרה לע ובשחת ,םדוק תומדה לש רופיסה

 לע עיפשה הז םאהו יתמ זא היצזינילבוג הרבע איה םא :הלש

 ,הלש םירוהה ויה ימ ,הלש םירוהה תא הדביא איה םאו יתמ ,הייח

 ורכזית) אבצ והשזיאב איה םאה ,םירבד ינימ לכ הדמל איה הפיא

 ןכש יאבצ ןומיא היהש ריבס הובג תונחתות ןורשכ םע תומדלש

 םיקנט יחתות ומכ םירידנו םידבכ םיקשנ לעפתל תעדוי איה

 םימעפ הברה הרוק םיקרבופמ םירופיסמ ץוח .(םיליט יליטמו

 רבד םוש םע םהלש תויומדה תא םינוב םינקחשש

 םושמ בוט אל הזו ,המיחל תונורשכמ ץוח

 חדקאב תורילש םינימאמ םישנאש רבתסמש

 םלועב דורשל ליבשב קיפסמ הז המיהדמ הרוצב

 ,הרמ תועט םיעוט םהש ןבומכ .םיללצורמ לש

 ןיאש תורמלו ןכוסמ םוקמ אוה ישישה םלועה

 שרוד הזה םלועה ,חדקאה לש ותובישחב לזלזל

 תיטסארד הרוצב םינוש םיבצמל תולגתסה תלוכי

 תולעב תויהל תוכירצ תויומדה ןכל ,תוריהמב

 םייתלחתהה םינקחשה בור .תונורשכ לש בר ןווגמ

 םיחקול ןכלו "םיעורג" םה 1-3 םיגורידש םינימאמ

 לשכנ םיקוחה רפס .םיהובג דואמ םיגוריד קר

 ןפוד אצוי אוה 6 גורדש הדבועה תא ריבסהלב

 קרו .ןורשכה אשונב המיהדמ הטילש ןמסמו

 ילוא המיחלה תוינמוא ןמא ,יל סורב :המגודל

 5 גורדב קיזחמ היה ,הנורחאה האמב רתויב לודגה

 היה םא שומח ברקבו שומח אל ברקב 6 וא

 םיהובג םיגורדש ןבומכ .קחשמה תטישל םאתומ

 ואצמיו פ"פאקה ברקב דחוימב םירידנ םה הלאכ

 קחשמה ימיבש םושמ םייזיפ םינועדיב קר בורל

 טוש םע ךילא אב והשימ) ישומיש רתוי הברה אוה םחה קשנה

 הלאש" ?וב הרית וא ףורגא ליחשהל הסנת ?השעת המ ,ימינ-דח

 הרזחב איבהלו ןיינב ךותל ץורפל המישמ ולבקת רשאכ .(..."השק

 ,החטבא רמוש הזיא וגרהת חטבו המינפ וצרפתו ,בשחמ יצבוק

 תא רומגל םילוכי אל םתאש ולגתו בשחמה רדחל ועיגת ףוסבו

 תא םיליעפמ הפיא עדוי אל םכמ דחא ףאש ללגב ,המישמה

 ןמ דחאש חיננ םאו .םיבשחמ ןורשכ םתחקל אל יכ בשחמה

 וא 1 גורד) ךומנ גורדב ןורשכה תא הרקמב חקל ילוא םינקחשה

 לבא בשחמה תא קילדהל וחילצת זא (2 זא לזמ ירב םתא םא ילוא

 ?ושעת המ ,םיעדוי אל םתא הרקמבש ,המסיס שי !העתפה

 ,ךכ"םא .ןורשכה תא םכמ דחאל רדסיש ם"השל ןנחתהל וליחתת

 :םירבד רפסמ ורכזית השדח תומד לע םיבשוי םתאשכ :םוכיסל

 .תומדה לש םירושיכל םיאתמ רופיסהש וקדנת ,ו

 לש הבחר תשק תולעב תויהל תוכירצ םיללצורמב תויומדה .2

 .תונורשכ

 .תונורשכה לכב םיהובג םיגורד ךירצ אל 3

 .המיחל תונורשכ קרמ רתוי ךירצ .4

 אשונב תואצרה תוכרענ ןידאלפב זא םיללצורמב ןיינעתמש ימל

 .םש הצרש הרובח םגו

 ₪ .הז רודמל תוסח תניתנ לע ןידאלפ ןודעומל תודוהל הצור ינא

 - וו ומ - | -|
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 שו .-וששלו ופול ,ןושל דע יצע ותו ותשוכזתהה יונ יפו
 ,פיותקו דיי ]יקב יפתופלעב ךנמול צכנ ומול ינו נמו
 "לו יא 2 "ןילוזוק] 1
 המישר ליכה םגו ,ימשר ןפואב קושל אציש ןושארה םידיקפתה קחש/כ
 תא םיקוחר םימי םתואב .הבוטל רוכזה 686"ה היה ,םיקוח לש תרדוסמ
 תא ןיאמ שי ואיצמה רשא םישנא םתוא ,וירבחו סקגייג ירג וזרא קחשמה
 ונמזבש םיקוח םתוא ,הירוטסיהב ןושארה םידיקפתה קחשמל םיקוחה
 .הנבהל םישקו םיכבוסמ דואמ ובשחנ

 1? יתכווזש] .צל] יקתווש] יש
 תואבצ ןיב קנע תוברקב רקיעב םידיקפתה יקחשמ וזכותה ןכ ינפל

 תיפארגו תללכושמ הסריג ןיעמ ,יתימא "םידיקפת קחשמ" ילב ,םירידא
 לש (םינושה תוברקה תא גצייל ידכב תורוטאינימב ושמתשה בורל) דחוימב
 ."המחלמ" קיתעה םיפלקה קחשמ

 תומד קחשל ףיכ רתוי הברהש הנקסמל ועיגה ותרובחו סקגייגש ירחא
 אבצ רשאמ תדדוב
 וחתיפ םגו ,םלש
 תיביטימירפ תכרעמ
 ,קחשמל תיסחי
 ססובמש םלועב
 לש וירופיס לע רקיעב
 ,בגא ךרד) ןיקלוט
 ןיקלוט לש וינכוס
 לע סקגייג תא ועבת
 וחצינ ףאו ,הקתעה
 ולתה םה .(טפשמב
 לש ןחתפ לע רזחל
 םיקחשמ תורבח
 רוכמל ןויסינב ,תונוש
 ,ןויערה תא | ןהל
 יתלב היה ונמזבש
 ,ןיטולחל ספתנ
 קחשמ רצייל רשפאש
 היהתש ילבמ חילצמ
 תישממ ךרד יהשוזיא
 .וב "חצנל"

 לכ טעמכש רחאל
 םיקחשמ תרבח
 הבריס תירשפא
 ,קחשמה תא איצוהל
 וירבחו סקגייג וטילחה
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 רחאל .םמצעב קחשמה תא איצוהלו "םייטקט םירקחמ" םשב הרבח םיקהל
 אובל דיתעה קחשמה םש תא תונשל וטילחה ,סקגייג לש ותשיאמ העצה
 התואב ."םינוקרדו םיכובמ"ל "ריינו טע תרזעב וקחשל שיש היזטנפ קחשמ"מ
 תא לצנל טילחה סקגייגו ,םידיקפת יקחשמל ןוק"ן'ג תכורעת המייקתה הנש
 לפאה בשחמו וידי ומב ,ןיכהש רחאל .שדחה רצומה תא ןוחבל ידכ תונמדזהה
 ןטנטק ןכוד םיקה ,קחשמה תרבוח לש םיקתוע 1,000 ,ולש 11 שוטניקמ
 .םיקתוע 50 ילוא רוכמל חילציש הוויקו ,הכורעתל תוידדצה תוסינכהמ תחאב
 ,תורבוחה לכ ושכרנ (!!!) הכורעתה תחיתפ ןמזמ תוקד הרשע-שמח ךות
 ראשהו ,תירטסיה הרוצב חילצה ,ירחסמ ןפואב קחשמה תא איצוה סקגייג
 .הירוטסיהל ךייש

 ..הנש םיעברא רובעכ
 .הדיריב אצמנ םידיקפתה יקחשמ םלוע ,רתוי רחואמ הנש 40 טעמכ ,םויה

 תויונח רתויו רתוי ,וז רחא וז תולפונ ץראב אוביה תורבח ,לבזב תוריכמה
 ירפס תבוטל ,םידיקפת יקחשמל םישדקומ ויהש םיפדמה טעמ תא תונפמ
 זכרתמ רתונה יאלמה לכש המדנו ,ןמקיהו יסיירט לש םישפוטמה היזטנפה
 ,םיקחורמ תומוקמ םתואב םגו ,רבד יעדויל קרו ךא תועודיה תויונח המכב
 רבעב שמישש ןטק ןואת ךותב ,בוחט ףתרמב קומע םיאצמנ םיקוחה ירפס
 .תונשי ןוטרק תואספוק המכב םיאבחומ ,םיימיכ םיתורישכ

 המכ ינפל ,םיבוטה םימיב .קחשמ תויבוק לש שדח טס אוצמל ,לשמל ,וסנ
 ,םיטס המכ יאלמב הקיזחה יקצמיטס לש ןבל-קוריה יעבצב תונח לכ ,םינש
 תונוכת ילעב ויה ךא ,םילקש המכ דוע ולעש םידחוימ םיטס םג ללכ-ךרדבו
 .םיזע שיש יעבצ וא תופיקש ןוגכ תודחוימ

 םיבר םימיו ,ילש טסה תא יתדביא דחא רוחש םויב ?ונא ונימיב וליאו
 רכומ .תושדח תויבוק רחא שופיחב הבחורלו הכרואל ונצרא תא יתשרח
 לע ירבדב חדבתמ ינא יכ בשחש רחאל ותונחמ יתוא קליס עבש-ראבב עזוימ
 בשח הפיחב הנטק םירפס תונחב ןבז ,"םיעבצ ינימ לכב ,תונושמ תויבוק"
 המכו המכ יל גיצה הבר החמשבו םייפרגונרופ םיפלק שוכרל הסנמ ינאש
 תונחב ,הירבט ריעב הכושח הטמס יכות ךותב ,ףוסבל קרו ,תויורשפא
 הנועש ביבח ןקז ,רכומה רכזנ ,םיקיתע םינ'גניפ ינימ רקיעב הרכמש הנטנטק
 תויבוק" ותונח ירוחאב םיחדינ רתויה תונוראה דחאב ול שיש ,םייח םשל
 ."תולקלוקמ

 תוסמ ןיידע םנשי רכינבש ללגב ךא ,הדיריב תוריכמה .המוד ל"וחב בצמה
 < חסצועסז6 ומכ) םוחתב תוקסועש תובר תויונח ודרש ,םינקחש לש תולודג
 ונצראל העיגמ תאז לכב רשא הטעומה הרוחסהו ,(ןודנולב רשא האלפומה
 .תויצראלצ"וח תויונח ןתואמ ישיא אוביי תוכזב רקיעב איה ,הנטקה

 תונעט ןנשי ..טלחומ טעמכ שוקיב רדעהמ עבונ ,ןבומכ ,הז לכ
 יל לבא ,בשחמה יקחשמו תשרה לומ ץורמהמ תעבונ תוריכמב תורדרדתההש
 .תיניצר הרוצב שבתשה ,רתוי הברה קומע ,רחא והשמש המדנ

 ?שפוחה הפיא
 דוסי"ש סקגי'ג רמא ,480-ה לש תילנמונפה החלצהה לש רחואמ חותינב

 תושעל רשפאו םיקוח דואמ טעמ םנשי .קחשמבש שפוחב ןומט החלצהה
 תפרוטמה הצירב ונל דבא אלפומ שפוח ותואש המדנ ."לכה שממ לבא ,לכה
 תאצויש השדח תכרעמ לכ .םידיקפתה יקחשמב םלענ "םזילאיר" ןיעמ ירחא
 םוקמב ,לבא .ירשפא בצמ לכ תוסכל םיסנמש ,םיקוח יפלאב האגתמ קושל
 םיקוח םתוא ,רתויב בושחה ךרעה לכה ירחא איהש ,האנה קחשמל ףיסוהל
 תויבוק ילוגלג תורשע שורדל ,רתויב רצקה ולו ,ברק לכל םימרוג םיפעוסמ
 השיכר תבוחו ,תיאטיסרבינוא המרב םיילאיצנרפיד םיבושיח ,םיגוסה לכמ
 .םיסוניסוכו םיסוניסב הכימת םע יוצר ,יעדמ ןובשחמ לש

 תמאב ול .היזטנפח - ןוימדה אוה םידיקפת יקחשמ לש ןויערה לכ ירהו
 תא תודרוש ויה תויומד דואמ טעמ ,םיטסילאיר םידיקפתה יקחשמ ויה
 ויה םישדוח המכמ רתוי םיכשמנ םהייחש םינקתפרהו ,םימדקומה םהיתוברק
 .םיירשפא יתלב אל םא ,רתויב םירידנ תויהל םיכפוה

 םימרוגה .ירשפא יתלבו שפוטמ ןויער אוה ,ברק לש דחוימב ,םזילאיר
 םינתינ יתלב ,הבר תוטשפב ,םה ,רתויב רצקה ולו ,תוברח ברקב םיללכנש
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 .בושיחל
 המדאה גוסל דעו ,ונויריש לש דוריגה תמר ךרד ,םחולה לש ותופייע בצממ

 תוטהל םילוכי םירחא םיבר דועו ,הלא םימרוגמ דחא לכ ,ךרוד אוה הילעש
 םרוג קייודמ ןפואב ברק לש תואצות בשחל ןויסינ לכ .ברק לש האצות
 .ןולשכל שארמ דעונ אוהש םג המ ,קחשמה לש רתוימ ךוביסל

 לש םנוימד לע תססובמ תויהל הרומא םידיקפת יקחשמ לש תכרעמה לכ
 לע םהלש רורבה ןורתיהמ העבנ םהלש תירוקמה החלצההו ,םיפתתשמה
 תורשפאה ךכ תובקעבו ,םישקונ םיקוח לש םרדעה - םיטרדנטס םיקחשמ
 ,חולה יקחשמ ראש לכלו לופונומל דוגינב .ךחור לע הלועה לככ תושעל
 יקחשממ דחא תא קחשמה ןקחשל ,דואמ רצ םוחתל לבגומ ןקחשה םהבש
 םינש לש הכרעמ ךשמה רשפאמש ,"םייחב ומכ" ,םוצע שפוח שי םידיקפתה
 .םינש יבג לע

 ,הרואכל םימדקתמה ,םיינרדומה םידיקפתה יקחשמ לש תורבוחב ,הנהו
 רשפא יאָש המדנו ,םוחת לכב םיקוח יבג לע םיקוח עגיימ טוריפב םיטרופמ
 קוחב רכזיו םינקחשה דחא ץופקיש ילבמ קחשמ תשיגפ עצמאב םושנל רבכ
 המישנה תא םושנל החילצמ תומדה םאה קודבל ידכב"ש עבוקש ,'ג157 רפסמ
 בברע ,לצב דחא ,6 תויבוק יתש ,12 תויבוק שמח ,4 תויבוק עבש לגלג ,האבה
 ."םח שגהו בָטיה

 רשא םיקחשמ ירצוי םנשי הנורחאל :ברק יקוחב דחוימב רומח בצמה
 לוזגל םישקעתמ םה אלא ,םהל קיפסמ וניא ברק יקוחל דחוימ קרפ תביתכ
 תדחוימ הרודהמ םיאיצומו ,בר ץמאמ דועו םילקש המכ דוע ןקחשה יסיכמ
 ידכל דע קחשמה ךוביס ידכ ךותו ,דבלב תוברקל תשדקומש קחשמה יקוח לש
 וא ברחה תכמ העגפ םדאה ףוגב הלוקלומ הזיאב תעדל םירשפאמ ,ןועגיש
 מ"השה דיקפת תחיקלב ןומטש קפקופמה ןורתיל רבעמ .חדקאה תיירי
 ספות ברק לכ םיינוקרד םיקוח םתואמ האצותכ ,ברקה לש קייודמ רואיתב
 ןיאש הטושפה הביסהמ תוברקמ םיעתרנ םינקחשו ,הלוכ השיגפה חפנ תא
 ,הטושפ ןויגיפ תכמב םיכורכש םיבושיחה לכ תא בשחל חוכ םהל

 ,םיליבגמ םיקוח יפלאב םידיקפתה יקחשמ לש תוכבתסההש דואמ ןכתי
 הפוקתב םיכוז וימודו והגוש ןונגסב םיפלקה יקחשמש ךכל םרוגה איה איה
 ... הרק המ זא ,דימתמו זאמ ונביבסמ ויה םיפלק יקחשמ ירה .הנדעל הנורחאה
 | תכרעמ םיעיצמ םהש ללגב ילוא ?םהילא תינומה הריהנ הנשיש םואתפ
 . קחשמ תרשפאמו ןקחשה תא תכבסמ אלש ,קחשמל החונו הטושפ םיקוח
 \ וא הז קוח לש ומושי לע תוקד המכ לכ םיצרופש םיביר אלל ,חונינו םיענ
 | ."םייתימא"ה םידיקפתה יקחשמב םימעפל הרוקש ומכ ,רחא

 1  באכל-דע-ינטרפה קוידהמ האב אל םידיקפת יקחשממ הלודגה האנהה
 | םיקחשמ גוז ,וזגוטוטז"ו זסוטחוגפוטז ומכ םיקחשמ ללוכש 'גייא"וינה לגל ךיישש
 . ,םיעיצמ םהש ברה קוידהו טוריפה םוש לע םימדקתמ דואמל ובשחנ ונמזבש
 ,. םינרואפתה ,םינקחשה ,םיאמבה םה מ"השהו םינקחשה ובש ןורטאיתל אלא
 = תוטשפב - אוה םידיקפת יקחשמ לש יתימאהו השקה סיסבה ירה .ראשה לכו
 = תוכשמנש תוכרעמ ךשמב תומד םלגל ןקחשה לע .םידיקפת קחשמ - הבר
 = .תומדה םע תטלחומ טעמכ תוהדזה תריצי ידכ ךות ,תובר םינש םיתעל
 < = ףיכהמ תעבונ םידיקפת יקחשממ םיבאושש האנהה בור .קחשמ אוה התואש
 [( הטונ םיתיעלש ,ןקחשה הכוז םימעפה בורבו ,רחא והשימ קחשלב ןומטש
 = קזח רוביגירפוס לש תומד קחשל ,םייתימאה וייחב תירירש רגתואמ תויהל
 . .תוחפל ,םקנתהל ןקחש ותואל רשפאש המ ,תוומל םינוקרד הכמש אילפהל
 .תועיבקב ותוא תוכהל םיגהונש רפס"תיבמ םיסרע םתואב ,תילאוטריו

 , הנשויל הרטע ריזחהל
 | קמחתנ דציכ ?הנשויל הרטע ריזחנ דציכ ?תושעל רשפא ,םצעב ,המ זא

 =< יקחשמבש האנהה תא ונתאמ תולזוגש סרכ תובע תורבוח ןתוא לכמ
 "7 ברק יקוחל ורזיח !בוטהו ןשיה "םינוקרדו םיכובמ" ימיל ורזיח ?םידיקפת
 .. קר אלו ,והשמ םישוע שממ םהבש קחשמ תושיגפל ורזיח ,םילמרונו םיטושפ
 ₪ אאוצמל וחילצת םא) תומודאה תואספוקל ורזיח ,םיקוחה לע םיחכוותמ
 ."  םימיל ורזיח ,האירקל תוטושפהו תוקדה תורבוחל ורזיח ,(ןתוא תרכומש
 "| האנהל ורזיח ,רוציקב וא ,הנש יצח הכרא אל םיקוחה תרבוח תאירק םהב
 , = = .תמאב ךניאש והשימ קחשל ירוחאמש
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 ץראב ןולמה יתבב שדח תורש תה 1 -
 , דור וש םיוע>יו

 הנמזהה שגות גמה לע שיגהל םוקמב םלוא ליגהה רטובו םינש שולש ךושלמב

 ה לרה ננו וו הל הרט כפי = [/ה.87770/70172%ק- ל
 . ,ילמשח רוסמב = [![ [1 [[ 7 וה שד יש
 יויוינר ייעוו=

 הלועפב 181 םעוט

- 

- 

 .,רורופ(כ | ו

 - םיבשחמה
 רבייִס
 לילגה

 | 'רסנל ןיפוליחל וא חילשב תוריל ןתינש הדבועל טרפ

 !חמה ףםוז
 תירבב םג הלעפ 0א-11א5 תַשר
 , רבעשל תיטסינומוקה תוצעומה
 התייהש ,תשרה .םינומשה תונשב
 " "  האוקנ ,םישמתשמל המוסח
 "סנכיהל" וחילצה ןכאש םישמתשמ .(טיינרטניא) זאדטאאצשודץ
 .ריביס רבייסל דיימ וחלשנ ,טיינרטניאל הלשממה תוארוהל דוגינב

 6[ יגצ | הריק | > םייוניע :

 א שדקפ6 \ קש תרבח החתיפש טיינרטניאה קשממ

 ,םולש ה'לרבייס

 ?ההיטה תויה[ םָכתַסְז ה/וכי הא .א[ םיאשכ]| ?הוח סיס[ י[5 הטהאהו ?והא יאש
 .םייסוגקא םיחנוא י[8 ה6ו60 תירפסה י[ 06 וטא

 הינתנ.43 ,ןורי והא
 רקיה דוהא
 (05) יתדה תנכותש תויהל לוכי .תונווגמו תובר תויהל תולוכי תוביסה
 וא ( גטדסמאש6 ₪47) תחת יטמוטוא קוידהמ הקחמנ הרושש וא .המגפנ
 ,הרמוחב םג תויהל הלוכי היעבה .(60א[16 .5צ5) תוחא הנבהה קחמנ ןיגורסל
 .(60) ךתוא ןיתשמ םיאורה וא (11ג8 0 סחז/ש) השקה הגיהנה לקלקתה ילוא
 .החלצהב .ךלש בשחמל (:08א1גד) טמ ליבשב תושעל ךרטצתש הארנכ

 ן!הא ה'[רהייט
 תוינילא םוהק[ הכיס ה6חא תגסות הני 6 תס?/ יתיר [חא םיפ6האה ו " יעיא
 ה?ותה .ירטכאה ם?קהה י[ ונסת םא חוטא .הסיא םי[6ה[| ןוכיתה הרע םו(5 (יטה[ ,םי2ורא ויהי ₪1ו06 ככ םיר6 תונא[ ,תיל

 .םי[טורי ,והינת) .ּה

 1%[ י[ארוג הע סאה ?התסתא יתא .רועחאה תא ית/פק א[! הפח י[ חתסתה א[ ןייל6 .ר6א 1.26 יההושו <"ק 24 י!קסא ,י2חו 12 תה ינא
 תיערקטה

 אלש םיצבקמ בשחמה תא "תוקנל" ןיגורסל וא ,רתוי לודג ןנוקב חישקה ןנוקה תא ףילחהל וא ףיסוהל ,תויורשפא המכ םנשי
 : .רתוי םהל םיקוקז

 ?הטחאה 4 ןורכילה רווסינפכ םיסוס הא
 הא

 תאפור לצא הקידבל יכל .קזחו אירב ףוג לכ םדוק ךירצ ,רוזחמ לבקלו םיידשב חתפתהל ידכ .ךליגל הכומנו הזר דואמ תא
 .קיפסמו םיאתמ לכוא תלכוא תא םאה ררבת םג איהו ,ךלש םידליה

 יל שי תו) עטו .תולאט *
 רג"ס רודמ ,ט'במוזל

 "ת ,8% 'גצ-|ב ךרד

75% 

-- 

 רו ןמ] + | < |

 רו - ||
 ה - | -|
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 ?אובל תרחאמ המנפה התוא עודמ |

 .םילח ונא הב תלמונוקא-ויצוסה תכרעמב הרושק בוכ?על הביסה

 החנהה לע תוססובמ ןוטלשהו ,טפשמה ,תולתלהנלמה תוכרעמה לכ

 םישנא יפלכ תורמ ללעפהל ןתינ דצלכ .דחא ףוגו תחא תוהז םדאל ךילשל ןתינש

 ןה ןשעמל אלא תולארחא ןנלא תולוהזה לרה ?ףוגה ותואב םינוש (תולוהז)

 וזל המוד תוישלא-לוציפ לש םירקמל תילטפשמה תוסחי?תההש אוה הרקמ אל -

 תושל לע חקפל ןת?נ ךיא .השעמל תולרחא רלדגהל השק ןאכ םג ,תויפש-לא לש

 אשדה שיא לש ?נוידבה הרקמהו ,םירטווא המגודל ) םיפוג רפסמל המצע תקלחמה

 תלמונוקא-ויצוסה תכרעמה תתשומ ןהללע תויסלסבה תוחנהה ? (תשרה םע גזמתהש

 תכרעמה התוא לש ?תועמשמ ?וניש םע קר ןכל ,הנבמ ותוא *"ע תומנפומו תוקזוחמ

 הלכלכה לע לעופ רבכ ילונלש ותוא . תולוהז ?לובלר ןוגכ תועפות הנרשפאתת

 ,חכל חתפמכ עדלמ לע תססבתמ הלכלכה- טפשמה תכרעמו ;

 .טפשמה תכרעמ לש םולה רדס לע דמוע םלרצולה תוילוכז אשונו |

 . ?םדא לש ותוהז ?המ .ןכוש אוה הב הפוקתה םע בשילתהל חרכומ "ינא"ה גשומ

 | .םוחתב תולטרוא?תה תולוחתפתהה ןיבל תוהז לש תימוימולה הסיפתה ןיב רעפ םייק ןיידע

 ,תיזכרמ תחא תולשלא הנשיש החנהה תנמנ ,ונכנוח ןהילעש תורמאנ-אלה תורבידה ןיב

 . .הרבחב םיניקת םילחל תלדעלבה תרגסמה וזשו ,דחא ףוגב הרושק רשא ,"תלת?מא תוהז"

 ,לנש דצמ שפנה גשומ לעו ,דחא דצמ ףוגה גשומ לע ורבע תובר תוכופהתש לרה ,ליבקמב

 תלברעמה הרבחהש תעב ףסונ שגדה ולא תוכופהתל .הלפוסוללפהו היגולוכיספה ,היגולויבה יעדמב

 םילוניש םיעלגמ וניתפוקתב .תורחא תולייוברתב העדותו הבלשח תורוצל הפושח

 ,תילאוטרלוה תואיצמב ולא תוסיפת שממל ןתינש לנפמ ןה ,םאישל ולא םילתסיפת

 .תללטנמגרפה "ינא"ה תסלפתל המודב ,תולכשמה רסוחב תנללפואמ המצע הפוקתהש ינפמ ןהו

 .םישדח קחשמ יקוח רוציל םילוכ? ונא המודמ בחרמב
 ,שאר םיפילחמ ,רחא וא הז ףוג םיטשופו םישבול םישנא תוילאוטרלוה תוללהקב .16-ה האמב קר הלחה העובק תיסחיכ םדאה לש ותוהז תסיפת

 תויזטורפ תויגולונכט תועצמאב ."?נא"ה תוהז תא הז ללכבו ןימ ,רוע עבצ ,ףוג לקלח [ראה-רודכב התאר אל בוש רשא תיאקינרפוקה תכרעמה הלה וז הרותב ןושארה רבשה
 :תשרל ץוחמ םג של םימודמ םיבחרמ .םהלש עדומ-תתלו עדומל בחרומ לוטיב םינתונ םה ו הדחה תידהרמ העבב תירטצואיגה תב עמה תחנה שטולה הכרעמילש הכרמ הא

 ...וכו ינופלט סקס ,םייגטרטסא םלקחשמו טמחש ,םינוקרדו םיכובמ ומכ םידיקפת ?קחשמ ו 6% 6 00 1 קליח ה האמב ו ןכרמב - האלרבה זכרמכ

 תולתרבחה תוזטורפה תא ,םויהל ןוכנ ,ןכותב תוללכמ תללאוטרלו תואיצמו תשרה 2 יערבק רננלא *תוהז" גשומה לב הדירד עיצה רזה האמב . ...וכו עדומ-תתה ,עדומה
 רשפאתמ ,תולמינונא לע רומשל םג ןתינ וב ,שדחה הלועפה הדשב .רתויב תופיקמה .תמייוסמ תכרעמ ךותב םירחאה ןיבל וניב לדבהה תא דיחלה תסיפתל םאתהב ענ דימת אלא
 ךילהת אוה קחשמ .לאודיוּודניאה רובע קחשמ אלה תוסנתהה .ינומה םידיקפת קחשמ םהירבחו םמצע לע "םלמשיימ" םיברו ,םילנשה ונווכתה המל ןיבהל םילגוסמ רבכ ונבור םצעב

 .תדלונה תואיצמה לש היצלומלס אוה .היתולובגו היתובוגת , הביבסה לש הדלמלו הטילק 1 םיכרע לש המנפהל םושייה ןיב קחרמה ,תאז םע דחי .הלא ןיעמ תוישדא ?חותלנ
 ,ללרגטניא ןפואב וניתביבס ךותל תנבומ רמולכ ,הפוקש היהת היגולונכטה ובש ,ברקה ןדיעב | .ללאוטריוה ןדיעל דע לודג היה הליזנ תוהז לע םיעיבצמה

 .תלטנוולר היהת אל בוש "תמאב התא ימ" הלאשהש חינהל ריבס
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 יתימא רופיט לע טסובממ

 ותוא ךבוה קר 1%,

 םכינמל .רז וי דוע ןייוצמל
 וא רצירמ לע רופיס
 - : ו 6 . לע : - %

 ו - ןבומכו | דחו'מ

 לכשה

 םיבשחמה תדבעמב יתבשי ,רקוב תונפל עברא התייה העט

 ןקורמ הלוק קובקבו ,םייתניב השבייתהש ,הציפ ידירש .יתדבעו

 עמשנ םישקמה קותקת לוק קרו הפצרה לע םיקורז ויה הצחמל

 רודחל החלצה אלל ינאו ןד וניסינ םייתעשכ ךשמב .רדחב

 הזמ ונלש הרחתמה הרבחה - םטיגיד לש םיבשחמה תדבעמל

 הסינכב וביצהש תויפוס ןיאה תואמסיסה תורדס ,םייתנש

 .שאייתהל ונלחתה רבכו ידמל קיעמ דרטמ ויה ,םהלש תכרעמל

 ,םהלש ינורטקלאה ראודב ןייעל הרצק הקספה תחקל יתטלחה

 אצמא םש ילוא ,ברעה תליחתב תולקב רודחל יתחלצה וילאש

 הסנמו ךישממ ןד דועב תכרעמל רודחל יל רשפאיש והשלכ זמר

 יתנייע םהבש םיבתכמה דחא .תוברה תואמסיסה ףא לע ,ץורפל

 קסידה לע םיבתכמה תא יתרמש תונרקס ךותמ ,דדוקמ בתכמ היה

 ונלעפה .בתכמה לש דודיקה תטיש תא חצפל תוסנל ונינפו ילש

 לע ליבקמב ודבעש םיבשחמ השולש לע חונעפה תנכות תא

 .ןושיל יתבכש ינאו דובעל ךישמה ןד ,ןפוצה חונעפ

 .חצופ ןפוצה ,דחוימב ןבצעמ ףוצפצ יתוא ריעה רקובב רשעב

 .ךסמה לע ךמסמה תא יתילעהו הטימהמ יתמק

 ריכזהו רתויב ידוסכ גווסמ היה ךמסמה

 וילאו ,םטיגידל ךיישש יוסח עדימ רגאמ =
 .תשגל םידבועה יריכב קר םילוכי
 אל לבא ,והשלכ עדימ ליכה רגאמה
 היה בתכמה בתוכ .המ קוידב יתנבה

 עיפוה ומש ,הרבחה ילהנממ דחא

 ינורטקלאה ראודה יצבקמ םיברב

 .יתנייע םהבש

 ראש תא ךןסמה לע יתילעה

 םבור ,ומש עיפוה םהבש םיבתכמה

 ,םימתירוגלא :דחא אשונב וקסע

 לוהינ ,חונעפו דודיקל םימתירוגלא

 םימתירוגלא ףאו עדימ ירגאמ

 םטיגיד ךותל ךרדה ןאכמ .םייטמתמ

 .הרורב התארנ רבכ

 קסעש שדח ₪865 וקל רבוחמ היה רבכ ברעבו ,ןדל רצק ןופלט

 היה 885"ה .םיילאיווירטו םיטושפ םבור ,םימתירוגלאב קרו ךא

 עגרב .תועמשמ לעב עדימ ליכה אלו דבלב יביטקיפ השעמל

 םטיגידב ינורטקלאה ראודל תינש יתרדח ,וקל 8₪85"ה רבוחש

 לע יקנע עדימ רגאמ תמקה לע עידומה בתכמ יתלתשו

 .ונלש יביטקיפה 885-ה לש ןופלטה תא יתמסרפו םימתירוגלא

 ."ןויתפה תא עלב גדה" :ןדמ ןופלט יתלביק ןכמ רחאל םיימוי

 עיגה וישכע .885-ל סנכנו םוסרפה תא ארק רבודמה להנמה

 .לודגה רומיהה

 שקבתמ אוה ,הנושארה םעפב ₪85-ל סנכנ שמתשמ רשאכ

 ידכ שמתשהל הצור אוה הבש המסיסה תאו ומש תא דילקהל

 המכ הנשמ אלו ,םישנאה בור .תואבה םימעפב 8₪85"ל סנכיהל

 וא תחא המסיסב שמתשהל םיגהונ ,בושחמה םוחתב םה םירועמ

 חונ ךכ .תושעל ךירצש יפכ ,ןתונשל אלו תועובק םייתש םומיסקמ

 ןהב תוכרעמה לכל התועצמאב סנכיהלו תחא המסיס רוכזל רתוי

 .תכרעמ לכל המסיס רוכזל רשאמ ,שמתשמ התא

 אלא ,שמתשמה תמסיס תא תורמוש ןניא 885-ה תונכות בור

 .0₪6 הנוכמה יטמתמ ךילהת ידי-לע המסיסהמ קפומה רפסמ

 התא המסיס ךל שי םא ,ינוויכ דח אוהש אוה ךילהתה לש ודוחי

 ךל ןיא 6₪0-ה ךל ןותנ םא םלוא ,040"ה תא תעדל לוכי

 .תירוקמה המסיסה תא לבקלו רוזחל תורשפא

 -ה תאו ומש תא ונעדי ,ונמקהש ₪85-ל סנכנ להנמהש ןוויכ

 .המצע המסיסה תא אל םלוא ,ולש המסיסה לש 60

 תונוש תוהמסיסש אוה 6086 לש יטמתמה ךילהתב ףסונ טרפ

 לש תוינוויכה-דחל הביסה םג וז - םירפסמה םתוא תא תוקיפמ

 | .ךילהתה

 תוהמסיס ץירתש הנכות בותכל אוה תושעל ונל רתונש המ

 ונלביקש 6₪0"ה רפסמל םהלש 7"06ה רפסמ תא הוושתו ףצרב

 המסיס אוצמל תנמ"לע ,יביטקיפה ₪85-ה תועצמאב ,להנמהמ

 תוליל ינש רחאל .ונתושרב היה רבכש הזל ההז 66 ךרע תלעב

 הזל ההז 606 רפסמ הקיפמה המסיס וניליג ,הנכותה הצר ןהבש

 בוש יתשגינ רקוב תונפל םייתשב .תשקובמה המסיסה לש

 ...ו המסיסה תא יתסנכה ,םטיגיד לש עדימה תכרעמל

= 

 תא וניליג !החלצהב הרתכוה םטיגיד לש תכרעמל הצירפה

 ןיאל הלודג התייה יוליגה תעפשהו םהלש ידוסה עדימה רגאמ

 אל תובורק םיתיעלו תויתרגש אל םיכרדב עדימ תגשה .רועיש

 -לע תובורק םיתיעל לצונמש ילכלכו יקסע קשנל הכפה תויקוח

 .םלועב תורבחהמ תולודג ידי

 ותוא וניפצה .הלגי והשימש םיצור םכניאש עדימ םכל שי םא

 ךותל ץורפל וחילצי ךיא עדוי ימ ונימיב - בוט ותוא ואיבחהו

 !?םכלש תכרעמה

 םיטרפה .יוהיז עונמל תנמ לע ונוש תומשהו רופיסה יטרפ

 ₪ .תמאב הרק הרקמהו םייתימא םניה םיינכטה

 ן[מ בולוג ןורוא ₪ ו +[ <[
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. 

 םיבוחלמ תורבס היו טחשמ

 ור ו וו



 ,חרבת לא
 ,דערת לא

 .בשחמה תא קילדהל דחפת לא
 ,היזיולטמ ,תוחוראמ ,םירבזמ ןתוא בוזע

 ד ו יי ייל
 ,אלפומ עסמל אצוי התא ,םינמזה לכ לש תואחקתפרהה

 .םיפשוכמ םילטסירק העברא תובקעב ,ררמצמו יתימא םלועב

 ,(!ךסמה לע תירבע) תויומד תורשע ריכת תונוש תוכלממ עבראב
 .חצנמ רוזחת םג - לזמ ךל היהי םאו ,תודיח רותפת

 !ךסמה לע תירבע

 ל ו ו "ו ול ו ל יב מ לש ו בז וש
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